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cosa que farà augmentar l’import 
de la quota que les famílies hauran 
de pagar. En el cas del personal, 
aquest haurà de tenir una formació 
adequada a l’atenció dels infants 
als que s’atenen i, caldria prioritzar 
que ja coneguin als nens i nenes, 
que treballin habitualment a l’es-
cola, com és el cas de les educa-
dores de suport de migdia. En el 
cas de l’alimentació, cal que es 
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com preparar un casal d’estiu 
per als més petits de tres anys 
Calen ajuts per a les famílies que no poden assumir-ne el cost 

DELiA riSqUES 

dins la intervenció en l’es-
pai de petita infància, de 
0-3 anys que la fundació 

Catalana de l’esplai desenvolupa, 
volem presentar la filosofia d’un 
casal d’estiu de 0-3 anys, amb una 
proposta educativa, responsable 
i respectuosa amb les necessitats 
dels més petits.    

una història quotidiana
Comencem per un exemple ben 
corrent. En Pau i la Laura tenen 
dos fills, un nen, en Marc, que té 
quatre anys i va a l’escola, i l’An-
na, que té un any i va a l’escola 
bressol. Ells han fet una opció 
d’escola bressol pública, per tant 
l’Anna acabarà l’escola a meitat 
de juliol, i en Pau i la Laura han 
de pensar què faran durant els dies 
de juliol que l’Anna no té escola 
i que ells encara treballen. Tenen 
vàries opcions, una és deixar la 
criatura amb els avis, però els avis 
són molt joves i encara treballen, 
l’altre és buscar un cangur per 
aquests dies, però entren en un 
dilema, buscar a algú que l’Anna 
no coneix, haurà de fer una adap-
tació nova per uns quinze dies i 
pensen que fer passar per això 
l’Anna no els val la pena. És per 
això que han optat per proposar 
la realització d’un casal d’estiu a 
l’escola bressol on va l’Anna, ho 
han parlat amb d’altres famílies i 
moltes d’elles es troben en la seva 
mateixa situació, per tant comen-
cen a moure’s per poder oferir 
dins l’escola bressol aquest servei.

un casal amb 
necessitats específiques 
Aquesta situació és comuna a mol-
tes famílies i es produeix moltes 
vegades, però no sempre és pos-
sible oferir un casal d’estiu a l’es-

cola bressol, hi ha alguns aspectes 
que hi juguen en contra. En aquest 
cas cal pensar que l’escola bressol 
atén  infants molt petits i per tant hi 
ha certs criteris de funcionament i 
organització dels casals de les es-
coles que s’han de reajustar. 

En el cas de les ràtios, aquestes 
han de ser més baixes que les dels 
casals amb nens i nenes més grans, 

El casal és una bona ocasió perquè els infants estiguin a l’aire lliure, gaudeixin de l’aigua, es familiaritzin 
amb nous materials i s’entusiasmin amb els colors  
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tingui present l’edat dels infants 
i, per tant caldria prioritzar que el 
menjar es fes a la cuina de l’esco-
la. Aquest aspecte també encareix 
molt la quota del casal d’estiu a les 
escoles bressol.

Per tant, cal assegurar un entorn 
que ofereixi seguretat a les famí-
lies i als infants, un entorn que 
doni continuïtat al curs escolar, el 

mateix espai, els mateixos ritmes, 
la mateixa alimentació, les matei-
xes persones... Els nens i nenes 
necessiten que l’entorn i l’orga-
nització es mantingui, ja que això 
els ofereix seguretat i els permet 
anticipar-se al que vindrà. S’ha de 
poder complementar el projecte 
d’escola bressol, tot mantenint les 
seves línies, treballar a partir de 
propostes obertes, d’experimenta-
ció, amb un ritme tranquil, pausat, 
sense preses, on s’aseguri l’atenció 
individualitzada, on es preservin 
moments de relacio que afavorei-
xin el vincle amb l’infant. Un altre 
aspecte important que cal mantenir 
és la relació amb les famílies. En 
general, les escoles bressol son ca-
ses per als nens i nenes i per a les 
seves famílies. 

Les condicions es resumeixen en: 
◗ les ràtios, un educador o edu-
cadora cada vuit infants.
◗ personal, amb formació en pe-
tita infància, segon cicle d’educa-
ció infantil, magisteri d’educació 
infantil, pedagogia, psicologia o 
psicopedagogia.
◗ l’alimentació, cuinar a l’escola.
◗ seguretat, mantenir l’entorn i 
l’organització
◗ relacio amb les families man-
tenir una relació diària, amb 
informació sobre com ha estat 
l’infant al casal d’estiu.
◗ activitats adequades

Amb tot això, el preu que pot arri-
bar a costar el casal si s’ofereix en 
aquestes condicions, obliga a que 
hi hagi ajuts per les famílies que ho 
necessitin, cal tenir present la in-
clusió de nens i nenes amb neces-
sitats educatives especials, oferint 
personal qualificat que els pugui 
atendre. ■
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el 25 de maig es va cele-
brar el lliurament de di-
plomes i premis del 5è 

Concurs d’anglès interescolar 
de Catalunya “the fonix 2012”, 
que organitzen, per cinquè any 
consecutiu, la fundació Cata-
lana de l’esplai i international 
House, amb el suport del de-
partament d’ ensenyament de 
la Generalitat i la col·laboració 
i patrocini de diverses univer-
sitats i empreses. Hi van par-
ticipar irene rigau, consellera 

Els 112 millors alumnes d’anglès de catalunya
d’ensenyament, i montserrat Gi-
nés, directora general de la fun-
dació Catalana de l’esplai. 

Enguany, han pres part en el con-
curs prop de 40.000 alumnes de 
10 a 18 anys de 5è de Primària a 
2n de Batxillerat i dels cicles for-
matius de grau Mitjà i Superior 
provinents de gairebé 400 centres 
educatius públics, privats i concer-
tats de Catalunya. 

D’aquí n’han sortit els 112 millors 

alumnes per nota, 14 per nivell 
educatiu, que van competir per 
aconseguir els premis a la gran 
final celebrada el 6 de maig a la 
seu de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, al Prat de Llobregat.

El concurs interescolar The Fonix 
va ser creat l’any 2008 com una 
activitat col·laborativa estratègica 
entre el sector privat, públic i fun-
dacional per impulsar i dinamitzar 
l’ús de la llengua anglesa entre els 
escolars catalans. ■


