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LA FUNDACIÓ DÓNA RESPOSTA A LES NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES

Formant als equips educatius 
del temps del migdia
Jocs, resolució de conflictes, educació emocional... 

En el temps del migdia es poden adquirir bons hàbits

GLÒRIA BERTRAN

Des de la Fundació Catala-
na de l’Esplai  s’aposta per 
una formació íntegra dels 

equips educatius que treballen a 
les escoles (servei de menjador, ex-
traescolars, casals, escoles bressol, 
Plans educatius Entorn, projectes 
de suport escolar, etc.), sempre te-
nint en compte les necessitats de 
cada  centre educatiu i la dinàmica 
de l’equip de treball que asseguri 
la qualitat de la intervenció, que 
s’articula a través de diferents 
plans formatius específics per a 
cada programa.

En els darrers anys, s’ha detectat 
per part de la comunitat escolar di-
ferents canvis que responen a les 
noves necessitats socioeducatives, 
entre d’altres un nombre més alt 
d’infants amb necessitats educa-
tives especials d’integració. Per 
tant, la relació entre els monitors, 
infants i escola ha anat evolucio-
nant i així també la funció educati-
va del monitor segons les diferents 
demandes. Els infants requereixen 
una atenció directa i individual per 
part dels professionals que l’envol-
ten, per tant cal donar respostes a 
totes aquestes diversitats.

Educació integradora
És per això que cal anar introduint 
aspectes formatius de millora con-
tinua per als equips de monitors 
responsables dels infants, i és a tra-
vés del lleure, on hi ha  l’oportuni-
tat de desenvolupar propostes edu-
catives que acompanyin els infants 
en el seu desenvolupament i siguin 
un suport per als seus aprenentat-

Llegiu amb
els vostres infants?

Jorge Moisés Caballo
39 anys
Fill i filla de dos anys
Barcelona

Contes de la Maisy
Sí, els llegeixo llibres sobretot 
a la nit. Quan els fico al llit, 
m’assec al terra al seu costat i 
els llegeixo per exemple contes 
de la Maisy, que tenen unes il-
lustracions de colors vius que 
els agraden molt. Es tracta 
d’un personatge amb una co-
lla d’amics que juguen junts i 
s’ajuden per fer les activitats 
que volen. També Quantes co-
ses saps fer? un llibre interac-
tiu amb sorpreses. A aquesta 
edat els llibres són objectes 
per gaudir, també. 

Laura Pallarés
45 anys
Una filla de 6 anys 
Barcelona 

Està aprenent a llegir 
A la Mireia li agrada molt que 
tant el seu pare com jo li llegim 
un conte abans d’anar dormir. 
Li agrada la col·lecció de la 
Carla  i la del Teo, i els contes 
clàssics, sobretot amb prince-
ses. Quan una història li agra-
da molt ens la demana un dia 
i un altre. Ara està aprenent 
a llegir i ja comença a fer-ho 
amb els llibres de lletra lligada, 
com els del Toni i la Laia. 

Beatriz Salguero
37 anys
2 nens de 9 i 5 anys 
Castelldefels 

Llegeixen al sofà,
al nostre costat 
Quan aprenien a llegir ho fèiem 
a la taula de la seva habitació, 
al banc que hi tenen on ens as-
seiem junts molt còmodament. 
Ara que ja saben llegir, venen al 
sofà, on el meu home i jo llegim 
el diari. El darrer llibre que ha 
llegit el gran és la Historia del 
Barco i el petit Enredados, li 
agrada llegir el llibre després 
d’haver vist la pel·lícula.

Enguany s’ha reiniciat la implementació del pro-
grama de prevenció de drogodependències Or-
dago! als centres de secundària de L’Hospitalet 
de Llobregat. Aquest curs hi participen 1.404 
alumnes i més de 60 professionals, de diferents 
àmbits, implicats en aconseguir que aquest sigui 
l’any de consolidació dels programes de Salut i 
Prevenció.

La iniciativa, possible gràcies a la col·laboració 
de les àrees de Salut Comunitària i Educació de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet amb Serveis d’Es-
plai, ha creat fins al moment dos espais de formació 
per als professionals docents, que han de permetre 
assentar les bases metodològiques del programa, i 
propiciar els canvis necessaris vers la mirada cap 
a una prevenció de qualitat dins l’educació que es 
du a terme a les aules.

ges, a la vegada que  donin suport 
a una educació integradora.

També, des de les administracions, 
cada cop més, s’aposta per una in-
tegració directa en els centres esco-
lars. Una integració que ha d’anar 
acompanyada dels mitjans tècnics 
adients, que garanteixin la qualitat 
de les intervencions, tant amb els 
equips docents com en les activi-
tats no lectives de l’escola, com el 
menjador i les extraescolars. 

Formació des de l’inici del curs 
Acomplint la seva tasca, a les es-
coles on realitza serveis educatius, 
el Centre d’Estudis de la Fundació 

Catalana de l’Esplai, des de l’inici 
del curs escolar va implantar dife-
rents cursos als monitors i moni-
tores proporcionant els continguts, 
el personal i el seguiment de les  
formacions.

Precisament les formacions es ca-
racteritzen per ser molt diverses, 
tenint en compte les situacions 
que troben en el seu dia a dia els 
monitors i monitores. Des d’una 
formació relacionada amb els as-
pectes lúdics, com ara “100 jocs”, 
a com treballar l’educació emocio-
nal amb els infants, passant per la 
resolució de conflictes. Formacions 
molt diverses, però totes amb una 

mateixa finalitat: aconseguir una 
millor preparació de l’equip de 
monitors/es que repercutirà en la 
feina educativa que realitzen amb 
els infants.

Complementàriament, un objec-
tiu essencial de les formacions als 
equips és que els monitors/es se 
sentin  ben integrats en les tasques 
educatives de l’escola, participin 
en la formació dels infants, i que 
els coneixements que adquireixen, 
siguin d’utilitat en l’acció direc-
ta. És a dir, des de la implicació, 
aprofundir en la responsabilitat 
en l’educació dels infants des del 
lleure.

Els pares i les mares
diuen la seva

Des del curs passat, Radio Rubí emet 
de forma quinzenal i en horari de 10 
a 11 del matí la secció: “L’Aventura 
de la vida”, un espai de trobada amb 
els infants participants al programa de 
la Fundació Catalana de l’Esplai que 
troben aquí, un espai per alçar la veu 

i dir el que pensen i senten. A partir 
del Contes per Conversar i la reflexió 
prèvia realitzada a l’aula, un reduït 
grup d’alumnes ens acosten les seves 
experiències i vivències observades 
des d’un prisma que no sempre hi ha 
l’oportunitat d’escoltar. 

La veu dels infants a
Ràdio Rubí

Consolidació del
programa Ordago!
A L’Hospitalet
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