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Abigail Alemany
43 anys
Tres fills de 9, 7 i 4 anys
Barcelona

Dificulta la conciliació
Per a mi, que tinc el temps 
molt just per dinar, suposa 
tenir encara menys temps, ha-
ver de dinar qualsevol cosa i 
marxar corrents cap a l’escola. 
Penso que per les mares i pa-
res que treballem i procurem 
conciliar feina i familia aquesta 
mitja hora de menys significa 
molt! Els pares que porten els 
nens a dinar a casa també hi 
han d’anar mitja hora abans 
i això fa encara més difícil la 
conciliació.

Francesc Méndez
43 anys 
Una filla de 12 i un fill d’11 
anys
Corbera de Llobregat

Ho solucionem amb 
famílies solidàries
Enguany ha coincidit el pas 
de la nena a l’institut amb el 
canvi d’horari del petit. Per 
això, la nena s’ha de quedar al 
menjador i necessitem la col-
laboració d’una altra mare que 
la porta al matí i la recull a la 
tarda. Això se’ns ha complicat 
amb l’avançament de l’hora de 
sortida del nen i, sort en tenim 
de la solidaritat dels altres pa-
res i mares!

Rosario García 
40 anys 
1 nena de 4 anys
L’Hospitalet

Sort de l’esplai!
La mitja hora que surt abans 
de l’escola la meva filla, que-
da compensada per la mitja 
hora que l’esplai ha avançat 
el seu horari per adaptar-se 
al nou horari. O sigui que ve 
a l’esplai de les 4.30 fins a les 
7 de la tarda. És una solució 
molt efectiva, perquè aquest 
canvi ens afecta a totes les 
famílies, sobretot si, com jo, 
estem treballant. 

per millorar hàbits escolars i de-
senvolupar tècniques i estratègies 
que afavoreixin l’estudi. 

Per a Cristina Rodríguez Portillo, 
la gerent de Programes Escolars de 
Serveis d’Esplai, de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, el programa 
global d’activitats extraescolars de 
Sant Boi de Llobregat és una expe-
riència paradigmàtica “pel treball 
en xarxa i per la implicació del 
consistori en l’impuls d’un tipus 
d’activitats educatives que possibi-
liten el treball de valors i actituds 
amb els infants i complementen 
el paper educatiu de l’escola i la 
família”. 
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UNA BONA PRÀCTICA AMB PARÀMETRES DE QUALITAT I EQUITAT 

Deu anys d’extraescolars a 
Sant Boi de Llobregat
La Fundació gestiona aquestes activitats de vuit escoles públiques 

REDACCIÓ

Enguany es compleixen deu 
anys d’un projecte que ha 
esdevingut exemple del que 

es pot aconseguir quan l’adminis-
tració local, les AMPA i les entitats 
de lleure treballen conjuntament 
per l’impuls de l’educació. Es tracta 
del programa d’activitats extraes-
colars que promou l’ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat per garantir 
la qualitat i l’equitat en aquest ti-
pus d’activitats. La Fundació Cata-
lana de l’Esplai, a través de l’entitat 
Serveis d’Esplai, és l’encarregada 
de gestionar les activitats que, en 
el present curs, es desenvolupen 
en vuit escoles públiques de Sant
Boi.

Des de 2001, a Sant Boi de Llobre-
gat s’està desenvolupant un projec-
te que té com a objectiu donar re-
cursos educatius en l’ús del lleure 
i fomentar l’educació integral dels 
infants, a partir d’un programa mu-
nicipal d’activitats extraescolars en 
horari no lectiu.
El projecte va néixer a partir de la 
voluntat del consistori d’impulsar 
l’educació més enllà de l’horari 
lectiu i de regularitzar les activitats 
extraescolars que es duien a terme 
en els centres públics. Per aquest 
motiu va definir un projecte per tal 
de donar un suport econòmic, pe-
dagògic i una major qualitat a les 
activitats extraescolars.

Tres línies d’actuació 
El programa té tres línies d’actu-

ació. La primera és donar suport 
i assessorament a les AMPA de 
les escoles per tal d’ajudar-les a la 
planificació i organització de les 
activitats dins del centre. La se-
gona línia és la realització de les 
activitats extraescolars de lleure 
triades: acollida matinal, activitat 
d’esplai i lleure, tallers especia-
litzats i activitats esportives. I el 
tercer aspecte del programa és fer 
un treball en xarxa amb les entitats 
socials, culturals i de lleure que hi 
ha al territori.

Suport a l’estudi
Cada escola desenvolupa un pro-
grama d’activitats propi, en fun-

ció de les demandes i necessitats 
dels alumnes i les seves famílies. 
Enguany s’han incorporat noves 
activitats ampliant el ventall d’ac-
tuació. En aquest sentit cal destacar 
l’activitat de suport a l’estudi, que 
vol proporcionar a l’alumnat unes 
condiciones necessàries per tal 
d’ajudar-lo a l’adquisició d’hàbits 
d’organització i d’estudi propicis 
per a la pràctica de l’estudi i de pla-
nificació escolar, per tal d’afavorir 
l’èxit escolar d’aquests alumnes.

Amb aquesta activitat es vol dotar, 
als alumnes d’entorns sociocultu-
rals desfavorits, d’unes condicions 
adequades fora del marc escolar 

Com incideix el nou horari 
escolar en la teva vida?

Lluís Pérez
Tinent d’alcalde 
d’Educació 
i Civisme

Lídia Pijoan
Presidenta de 
l’AMPA
CEIP Parellada

El model del projecte d’activi-
tats extraescolars de Sant Boi de 
Llobregat es construeix a partir 
del treball conjunt d’una banda 
amb l’entitat adjudicatària, en 
aquest cas Serveis d’Esplai, qui 
porta la gestió directa del pro-
jecte, i d’altra banda les AMPA 
de la ciutat, qui considerem què 
tenen i han de tenir un paper 
clau en el disseny d’aques-
tes activitats. Aquest projecte 
pretén facilitar l’atenció de les 
necessitats educatives i socials 
dels infants i de les seves famí-

Les famílies de l’escola Parella-
da –una de les vuit que partici-
pen en el projecte d’activitats 
extraescolars de Sant Boi de 
Llobregat- valorem molt posi-
tivament aquest projecte. 
Participem activament en la 
definició de les activitats, que 
esdevenen molt útils no només 
des del punt de vista de que 
ajuden a conciliar els horaris 
familiars i laborals, sinó també 
perquè permeten reduir els ín-
dexs de fracàs escolar. Aquest 
és el cas de la nova activitat de 

lies, així com la conciliació de la 
vida laboral i familiar. És per això 
que són les AMPA qui recullen 
les demandes de les famílies i 
fan les propostes a l’entitat i a 
l’Ajuntament per tal de donar 
coherència al projecte.
Per a nosaltres la gestió de les 
activitats per part de Serveis 
d’Esplai representa garantir la 
qualitat d’aquestes, alhora que 
simplifica les tasques que des 
de l’AMPA s’han de realitzar, 
alliberant-la de gestions admi-
nistratives.

suport a l’estudi que ha comen-
çat enguany, on s’ajuda els i les 
alumnes que més ho necessiten, 
no a fer els deures, sinó a orga-
nitzar-se l’agenda i aprendre a 
estudiar.

A més, en aquests moments de 
crisi, el recolzament econòmic 
de l’ajuntament possibilita que 
aquestes activitats extraescolars 
estiguin a l’abast de totes les 
famílies, ja que el preu resulta 
molt més accessible que en al-
tres llocs.

Fruit d’un treball conjunt Combatre el fracàs escolar

La nova activitat de suport a l’estudi ajuda a reduir el fracàs escolar
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