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MANOLITA SANz

la vinculació i el compromís 
amb la comunitat educativa 
i amb el món local, són dos 

eixos a  reforçar aquest any 2012. 
així ho assenyalava en la seva ben-
vinguda Josep Gassó, president de 
la fundació catalana de l’esplai, a 
l’inici del consell assessor, celebrat 
a centre esplai el 13 de març. 

part de la comunitat educativa 
En el seu parlament gassó va desta-
car la renovació del Patronat durant 
2011 i l’impuls que se li ha donat 
amb les noves comissions que tam-
bé potencien el Consell Assessor. 
Després, va destacar la imminent 
celebració de la jornada de men-
jadors escolars (vegeu pàg. 15 a 
18), vinculada al compromís amb 
la comunitat educativa i la propera 
jornada sobre Esplai i Municipi.  

per la inclusió
Montserrat ginés, directora general 
de la Fundació, va dir que l’objec-
tiu bàsic del treball de la Fundació 
passa per sostenir els projectes que 
es treballen amb les persones més 
vulnerables. En aquest sentit, va 
destacar la campanya de beques 
i el programa Tresca Jove que vol 
ajudar els joves a arribar al món 
laboral o bé a reincorporar-se als 
itineraris educatius.  

La potència del temps no lectiu
A continuació, Carles Barba, vi-
cepresident de la Fundació, va 
introduir el debat: “La rellevàn-
cia de l’educació en el lleure en 
el desenvolupament dels infants i 
adolescents”. Va constatar com en 
el context de crisi,  es  posa en pri-
mer pla la importància estratègica 
d’invertir  en l’educació. 

La realitat, però, d’un alt índex de 
fracàs escolar i d’abandonament 
dels estudis, ha situat el centre 
d’atenció en  l’àmbit de l’escola. 
Semblaria que les úniques políti-
ques eficaces per a la millora de 
l’educació són les que es desenvo-
lupen dins del marc lectiu de l’es-
cola i que allò que es fa fora de la 
classe pot ser accessori o prescin-
dible. D’aquí, la pertinència de que 
el Consell Assessor reflexioni sobre 
la rellevància de l’educació en el 
lleure i les estratègies a desenvolu-
par per tal de posar en valor la seva 
aportació en el desenvolupament 
educatiu dels infants i adolescents 
i també en els seus bon resultats 
acadèmics i en la seva futura inser-
ció laboral. Sense oblidar, que els 
esplais són eines d’integració social 
i de dinamització comunitària. ■

EL ConSELL aSSESSor dE La FUndaCió CataLana dE L’ESpLai dEbat SobrE La rELLEVànCia dEL LLEUrE 

Compromesos amb l’educació 
des de l’educació en el lleure
La recerca detecta una relació positiva entre l’educació en el lleure i l’èxit educatiu  

Hi ha correlació entre  
lleure i èxit educatiu
El primer ponent va tractar el tema dels estudis 
i recerques. Fa només uns 10 o 12 anys, va dir, 
que l’educació en el lleure s’estudia, sobretot, 
a l’àmbit internacional i amb estudiants de se-
cundària. En general, aquests estudis detecten 
una relació positiva entre participació en ex-
traescolars i resultats educatius.

Pel que fa a Catalunya, va mencionar un 
estudi pioner del 2004, del CIIMU, i es va 
centrar en  l’estudi Família i Educació a Ca-
talunya, impulsat i esponsoritzat per la Fun-
dació Jaume Bofill, realitzar amb un miler de 
nois i noies de primària i les seves famílies. 
A manera de resum, s’observa que hi ha una 
relació clara entre les activitats extraescolars 
i l’èxit educatiu. Una relació que és encara 
més beneficiosa per a les noies i per a les 
famílies d’estatus socioeconòmic baix. Com 
a conclusió general, Torrubia va assenyalar 
que calen estudis prospectius que analitzin 
de forma rigorosa l’efecte de les activitats 
de lleure en l’àmbit acadèmic. Perquè si es 
demostrés una relació de causalitat, haurien 
de tenir un major pes en les futures polítiques 
d’educació i salut i família. 

El lleure educa en 
competències i valors
Manzano va començar exposant els tres ele-
ments bàsics que expliquen com l’educació en 
el lleure intervé en l’educació d’infants i joves. 
En primer lloc, l’educació en el lleure parteix 
d’una idea d’infant i adolescent capaç i d’una 
formació per a una ciutadania compromesa, 
cosa que proporciona una confiança en les po-
tencialitats de l’infant i el jove. En segon lloc, 
l’educació en el lleure fa una educació molt 
competencial. En concret, aporta competèn-
cies personals, intrapersonals i interpersonals; 
competències socials, competències d’inte-
racció amb el medi i amb l’entorn.  En tercer 
lloc, l’educació en el  lleure realitza accions que 
incideixen directament en el territori, com ara 
les sortides que permeten una estima del medi 
i el compromís per la millora. 

Cal destacar, va dir,  que el temps de lleure 
és un valor que hem conquerit socialment i el 
podem emprar de moltes maneres, deixar-lo 
en mans del mercat, en mans de la societat de 
consum o podem portar-lo al camp de l’apre-
nentatge individual i col·lectiu en la millora 
personal i comunitària i en el camp cultural. 
Això darrer, és el que fa l’educació en el lleure. 

per la cohesió 
i la inclusió social
La darrera ponent va donar una visió del lleure 
des del la cohesió i la inclusió social. Ho va 
fer amb el llibre, publicat per la Fundació, Els 
centres d’esplai, ara i aquí, a través de les deu 
aportacions dels esplais a la societat.

Els esplais són escoles de ciutadania; estan 
compromesos en la vertebració del territori, 
com a motors de dinamització comunitària; 
treballen pel foment de la llengua i les tradi-
cions culturals; actuen com a prevenció de la 
marginació i l’exclusió social; ofereixen estils 
de vida saludables; integren les persones amb 
discapacitats; són escoles de lideratge i empre-
niment juvenil, en tant que els joves desenvo-
lupen el projecte; ajuden a la conciliació de la 
vida laboral, escolar i familiar i resulten un es-
pai associatiu amb les famílies; són una eina de 
prevenció del fracàs escolar, així, per exemple, 
els monitors els ajuden a fer els deures en un 
entorn que a casa potser no tenen.

Els esplais fan possible l’accés al dret al temps 
de lleure educatiu, una qüestió que, cal ga-
rantir, evitant que el lleure sigui un espai de 
desigualtat.

aportacions dels ponents per obrir el debat

Rafael Torrubia
professor dep. psiquiatria Uab

Raül Manzano
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