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EL mEnjador ESCoLar i EL tEmpS dEL migdia

REDACCIó

la fundació catalana de l’es-
plai acaba de presentar un 
nou projecte educatiu diri-

git als centres d’infantil, primària 
i secundària que té per objectiu 
donar valor afegit des d’una res-
posta integral a totes les neces-
sitats dels espais d’educació més 
enllà de l’horari lectiu. aquesta 
nova campanya es fonamenta en 
la llarga experiència de treball 
en el món escolar de la funda-
ció, que en el darrer curs ha estat 
present en més de 1.000 centres, 
atenent més de 45.500 alumnes. 
la campanya+escola  dóna un 
valor afegit a l’escola pels següents 
motius:

◗Es segueix el projecte  
educatiu de l’escola,  
donant-li continuïtat  
fora de l’horari lectiu
La Fundació treballa per vincular 
el projecte de lleure amb el projec-
te educatiu del centre, per tenir en 
compte les peculiaritats i necessi-
tats de cada centre.

◗aporta més qualitat 
en els serveis a les famílies
La família és l’agent principal en 
l’educació del nen/a, per això la 
proposta de la  Fundació vetlla per 
la participació de les famílies fent 
xerrades, cursos, portes obertes a 
les activitats,...
 
◗La doten de més  
continguts educatius
Es treballa per donar integritat i 
implementar aprenentatges dins 
de totes les nostres propostes.

◗Es basant en la equitat, 
la qualitat i la participació
Es promouen serveis d’acord 
amb les necessitats específiques 
dels destinataris fomentant la no 
exclusió com a valor fonamental.

◗Es fa un treball en valors 
que reforça el que ja es fa a 
les escoles
Contribuint a l’educació integral 
dels infants i dels joves s’utilitzen 
tots els recursos que ofereixen les 
activitats pròpies del temps d’es-
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+ESCoLa, solució integral a les 
necessitats dels centres educatius
El programa cobreix amb propostes de qualitat, totes les necessitats educatives

barjo sempre tenint en compte la 
seva  funció educativa  i de trans-
missió de valors.

◗S’acompanya als infants  
en noves experiències  
i descobriments 
Les propostes de la Fundació sem-
pre tenen en compte els interessos 
dels infants i joves, dotant de re-
cursos el seu camí d’aprenentat-
ges, basant-lo en el descobriment 
i l’experimentació.

◗Es fa un treball de nutrició  
i hàbits de vida saludable 
amb els nens i nenes que 
reforça el que es realitza 
durant les hores lectives
El procés d’aprenentatge d’hàbits 
alimentaris és especialment impor-
tant en els primers anys de vida, a 
més de facilitar un bon estat nutri-
cional i un creixement òptim. 

El temps del migdia a les escoles, 
més enllà de garantir l’alimentació 

dels nois i noies, s’ha configurat 
com una necessitat social de pri-
mer ordre per donar resposta a la 
conciliació entre la vida laboral i 
familiar dels pares i mares. 

Des de el temps del migdia treba-
llem per ajudar a consolidar l’ad-
quisició d’hàbits de vida saludable 
per a l’edat adulta.

◗Es tenen presents els  
diferents agents educatius i 

s’integra les diferents 
propostes del treball en equip
Per aconseguir un bon aprenen-
tatge cal involucrar tots els agents 
educatius que intervenen. Des de 
la Fundació es fomenta el treball 
en equip vetllant per la continuïtat 
i solidesa dels equips d’educadors 
i establint relacions i cercant ob-
jectius en relació als altres agents 
educatius que incideixen de ma-
nera important en l’educació dels 
infants i joves.

◗Es treballa en xarxa amb les 
entitats del tercer Sector local
S’impulsa l’obertura als projectes 
territorials, sempre que sigui pos-
sible, buscant la manera d’arribar 
a acords entre les escoles i les enti-
tats del barri o població. D’aquesta 
manera, s’ajuda a consolidar l’as-
sociacionisme aprofitant la xarxa 
existent.

La Fundació Catalana de l’Esplai 
està present des de fa 15 anys als 
centres educatius, realitzant múl-
tiples activitats que recolzen la 
tasca que realitza l’escola, donant 
continuïtat als continguts, tant en 
horari lectiu com de lleure.

Durant l’horari lectiu, els progra-
mes de promoció de la salut i pre-
venció de les drogodependències 
col·laboren amb les escoles en el 
seu objectiu de formar persones 
de forma integral, tot respectant 
la seva salut i la dels altres i fo-
mentant espais de participació en-
tre els propis infants i les famílies  
basant-se en l’entrenament de les 
Habilitats per a la Vida.

En el temps de lleure, la presen-
cia dels monitors i monitores de la 
Fundació garanteixen els objectius 
educatius,  vetllant al migdia per a 
què els infants puguin desconnec-
tar i trencar el ritme de les classes 
a l’hora que adquireixen uns hàbits 
nutricionals saludables. Durant la 
tarda un gran ventall d’activitats 
lúdiques i esportives acaben de 
completar el dia que els infants 
passen a l’escola fomentant les 
relacions socials i aprenent a con-
viure amb els seus companys. ■

La Fundació està 
present a les  

escoles des de fa 
més de 15 anys

més informació sobre 
el programa +escola

fundació catalana de l’esplai
93 474 74 65

esplaiescola@esplai.org
www.esplai.org


