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Quina és l'activitat 
de vacances que més
t'agrada fer amb els
teus fills/es?

Pares i mares diuen la seva

Magdalena Palomino   
45 anys
Una noia de 18 i 
un noi de 13 anys
Cornellà de Llobregat

Excursió per la muntanya    
M'agrada fer excursions per la
muntanya i, a ells, també. Sobretot,
anem als Pirineus. Fem travesses
durant el dia i ens enduem bocatas.
Després, a la nit, anem a dormir al
càmping. Recordo, especialment,
una excursió que vam fer fa uns
anys, perquè va ser la més dura que
hem fet plegats. Estàvem a la vall
d'Ordesa i vam anar i tornar a la
Cua de Cavall. Van ser 8 hores 
intenses i meravelloses. 

Dolors Martínez 
41 anys 
Dos nois de 
15 i 9 anys 
Sant Boi de Llobregat

Rutes verdes en bicicleta     
M'agrada anar a fer rutes en bici-
cleta de muntanya. Cada cap de
setmana anem molt per la vora
del riu Llobregat. En vacances
anem a fer vies verdes, les anti-
gues rutes de ferrocarril adapta-
des per fer passejades en bicicleta
i caminar. Nosaltres acostumem a
anar a cases rurals i fem passeja-
des per la muntanya. Per exem-
ple, vam fer Olot-Girona, mentre
estàvem a la Vall de'n Bas. En-
guany, tenim previst anar a Gra-
nada i coneixerem els entorns en
bicicleta.

Meritxell Pascual
37 anys
Una nena de 7 anys i 
un nen de 4
Sant Joan Despí

Dalt d'una caravana    
Ens agrada agafar la caravana 
i marxar de càmping ja sigui a la
muntanya o a la platja. I si combi-
nem les dues coses, millor. Normal-
ment, preparem una ruta, triem un
lloc i ens anem a instal·lar allí.
Aquest any anirem a la Provença,
l'any passat vam anar al Pirineu
d'Aragó. Els petits estan encan-
tats de poder anar en bicicleta i
tenir més llibertat. La vida resulta
més improvisada i diferent, dalt
d'una caravana.   

DESPRÉS DE L'EXPERIÈNCIA DE PATIS OBERTS A MOLTES POBLACIONS I BARRIS 

S’obren els patis de les
escoles bressol
És una iniciativa que promou la relació infant-adult

JOSÉ ANTONIO RUIZ

Lluny queda la visió de l'escola
bressol com un espai tancat on
la intervenció educativa anava

dirigida exclusivament als nens/es.
Afortunadament aquesta societat
ha entès la importància de l'educació
durant la primera infància, una edu-
cació oberta a la realitat de l'infant
en tota la seva globalitat. Les escoles
bressol han incorporat al seu projec-
te educatiu la importància de la
implicació dels pares i les mares en
l'educació formal dels seus fills. 

Durant l'horari lectiu s'ha innovat
implicant les famílies en els proces-
sos d'aprenentatge dels infants, 
dissenyant espais on els pares i les
mares intervenen com un agent
actiu i decisiu en el desenvolupa-
ment integral del nen/a des d'una
perspectiva constructivista de l'apre-
nentatge.

La Fundació Catalana de l'Esplai
proposa l'obertura i dinamització
dels patis de les escoles bressol per
tal de dinamitzar un espai on els
nens/es i les seves famílies poden
gaudir no només de la seguretat, que
aquestes instal·lacions tenen, sinó
també aprofitar la seva optimització
amb valor educatiu i social.

Conscient que l'organització fami-
liar i escolar no pot donar, en molts
casos una solució òptima per a tots
els infants un cop acaben l'horari
lectiu, es planteja, amb aquest pro-
jecte, una oportunitat de servei per-
què es recuperin els espais escolars
com a espais públics on generar un
ambient òptim de convivència. 

L'escola Nero Nas de
Badalona
Un dels municipis que ha començat
a fer ús dels patis de les escoles
Bressols més enllà de l'horari lectiu
és Badalona. En concret es tracta
del projecte de pati obert de l'Esco-
la Bressol Municipal Nero Nas.
Des de fa un parell d'anys Serveis
d'Esplai porta la gestió d'aquest

projecte a petició de l'Ajuntament
de Badalona que ha estat molt 
sensible amb aquest tema. 

A l'actualitat, el pati s'obre els
dimarts, dimecres i dijous de
17:15h a 19:30h. El pati està obert
al barri, és a dir, pot participar
qualsevol infant d'entre 0 i 5 anys.
Al llarg d'una setmana poden pas-
sar una cinquantena de nens/es
amb els seus respectius tutors:
pare, mare, àvia, etc. Els nens/es
sempre participen de les activitats
lúdiques acompanyats dels adults,
aquesta és una manera de compar-
tir i d'interrelacionar-se entre els
iguals i els adults. En aquest espai
de convivència no només els
nens/es aprenen i comparteixen,
sinó que també els adults troben
recursos educatius. 

Pares i mares implicats
El pati obert està dirigit per una
educadora que facilita que les
famílies s'involucrin en les activi-
tats que es proposen. Un dia es va
decidir dedicar-lo a la pintura i les
famílies van portar roba adient i
junt amb els nens/es es van pintar
murals per decorar el pati. És molt
il·lusionador veure als pares i les
mares implicades en propostes que

milloren habilitats dels petits, però
que alhora aporten als pares molta
comprensió i reflexió entorn als
aprenentatges que els menuts fan i
pel que fa a la seva evolució.

Una de les coses que les famílies
més valoren d'aquest projecte és la
tranquil·litat que senten pel fet
d'estar en un espai segur i adaptat a
les necessitats dels més petits.

La comunitat escolar que, de vega-
des, ha estat reticent en aquest
tipus de iniciativa, en aquest cas es
troba molt implicada. La direcció
de l'escola potencia el projecte i
treballa conjuntament amb l'educa-
dora perquè l'activitat de pati obert
es pugui emmarcar dins del Pro-
jecte Educatiu de l'escola.

Des del departament de Petita Infàn-
cia de Serveis d'Esplai es creu que
iniciatives com aquesta són una
oportunitat de conciliació de la vida
familiar, on poder compartir emo-
cions, sentiments, valors positius, en
definitiva, un moment inoblidable
amb els que s’estima. 

“És un servei 
per a la comunitat”
La Patrícia, amb formació de psicò-
loga, és la persona que dinamitza el
pati de l'escola bressol Nero Nas.
Programa activitats conjuntes, com
ara pintura amb els dits, muntar un
bagul o fer un conte per a mares:
els infants el pinten i les mares el
llegeixen. El pati està obert per a
infants de 0 a cinc anys acompan-
yats. “Hi venen famílies de la ma-
teixa escola o altres del barri. És un
servei per a la comunitat”. 

Opinió

Patricia 
Ortuño 
26 anys 
Pati de 
l'escola bressol
Nero Nas 
Badalona

Pati obert a l’escola bressol Nero Nas de Badalona
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El divendres 28 de maig es va 
fer l'acte de lliurament de premis
del 3r Concurs d'Anglès Interes-
colar de Catalunya (“The Fonix
2010”), organitzat per tercer any
consecutiu per International House
Barcelona i L 'Esplai. 

Tots els premis estan relacionats
amb l'aprenentatge de la llengua
anglesa: estades diverses; cursos i

publicacions. En total, han partici-
pat al “The Fonix 2010” un total de
33.000 escolars de 5è i 6è de
Primària, 1r a 4t d'ESO i 1r i 2n de
Batxillerat i dels nivells paral·lels
en Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Superior dels 330 centres educa-
tius públics, privats i concertats de
Catalunya, que han demostrat en
tres proves els seus coneixements
de la llengua anglesa. 

Premis The Fonix 2010
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