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xarxa esplai

presenta el nou web
'escoles.fundesplai.org'
per facilitar la comunicació i
gestió amb escoles i famílies
Fundesplai

Opinió
@fundesplai
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Nou web
pels serveis
educatius del
món escolar
@fundesplai

Cristina
Martín

A

ctualment, quan
una nena o un
nen es queda al
menjador, participa
en activitats extraescolars o fa un casal o una
colònia es desencadena
una gran necessitat de
comunicació entre la
família, l’escola i l’entitat que s’ocupa d’aquestes activitats. La família
vol saber quines activitats fa i què menja cada
dia, vol veure fotos, vol
poder opinar i gestionar la inscripció del
seu fill i filla en temps
real. L’escola i l’entitat
volen informar de les
novetats i activitats que
realitza, quins són els
menús que ofereix o
poder tenir dades en
temps real de les inscripcions. I tota aquesta
dinàmica ha de ser coherent amb el projecte
educatiu de centre.
Per tal de respondre a
aquesta petició, Fundesplai ha posat en marxa el
nou web escoles.fundesplai.org . Així, aconse-

gueix una comunicació
més propera i àgil amb
les famílies, les escoles,
les associacions de mares
i pares i l’administració
pública i incorporarà la
gestió electrònica de les
activitats.
El nou projecte recull la
llarga tradició de més
de trenta anys de treball
amb el món escolar de
Fundesplai, que actualment arriba a més de
cinquanta-mil alumnes
i mil escoles de tot Catalunya. L’espai digital
adreçat al món escolar
està dividit en dos grans
seccions: una per als centres educatius, les AMPA,
les administracions públiques... i una altra per
a les famílies i les escoles
amb les quals ja treballa
Fundesplai.

Nous espais digitals
per a les escoles,
relació més directe
amb les famílies

Així, el nou web posa a
l’abast de cada escola un
espai digital personalitzat on cada centre podrà
tenir tota la informació
relacionada amb el temps
del migdia i les activitats
extraescolars.

Noves
formes,
mateixa
voluntat

Comunicació més directa. Informació sobre menjadors, colònies, casals, gestió d’inscripcions...
Tot a un clic!

Un web adaptat a dispositius i xarxes
Aquest nou web està
adaptat a la navegació per
a tots els dispositius (PC,
portàtils, tauletes, telèfons
intel·ligents...), donat que
el percentatge de visites
des dels dispositius mòbils
cada vegada és més gran.
En serveis com el menjador
escolar, les famílies volen
estar informades al moment de qualsevol novetat.
A més, també permet una
integració més directa amb
les xarxes socials i amb
eines de valoració i inscripció en línia.

En aquest espai, emmarcat
al web general, cada escola podrà incorporar l’actualitat, la planificació de
les activitats, valoracions
del servei i, especialment
important, la inscripció i
gestió de totes les activitats (extraescolars, menjador, acollida...) en línia.
D’aquesta manera, es pretén facilitar a les famílies
l’accés a la informació i els
tràmits relacionats amb
els seus fills i filles per tal
de tenir una relació més
directa i fluida.

Un contacte
més proper

A la secció destinada a
les entitats, el web inclou
informació detallada de
les activitats i programes
que Fundesplai ofereix
a les escoles: temps del
migdia, extraescolars,
activitats de vacances, etc.
L’apartat de programes
recull l’ampli bagatge
educatiu de Fundesplai
de col·laboració amb les
escoles. Així, inclou programes de promoció de la

salut i habilitats per a la
vida, una gran diversitat
de programes d’educació
ambiental adaptats per a
totes les edats o la tasca
de suport als infants amb
necessitats educatives especials. A més, aquesta
secció també disposa d’informació sobre la formació
especialitzada per a famílies, en qüestions com la
paternitat positiva, i per
a professionals.
Per a més informació:

escoles.fundesplai.org

En aquesta jornada per promoure els bons
hàbits van participar-hi més de trenta escoles
Escoles.

15-O: Dia Internacional
de Rentar-se les Mans
@MartaBaCas
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R

entar-se les
mans amb aigua
i sabó és un petit
gest quotidià però molt
important per mantenir uns bons hàbits
d'higiene que ajudin

a evitar la propagació
de malalties. Amb els
infants és especialment
important treballar
aquest hàbit per tal de
consolidar-lo.
Per aquest motiu, el dia
15 d’octubre es va celebrar el Dia Internacional
de Rentar-se les Mans a
tot el món. Des de l'àrea

de programes escolars de
Fundesplai es va organitzar una acció conjunta en
més de trenta escoles per
tal de plasmar la gran feina
que es fa en el temps del
migdia en els hàbits d'higiene amb els infants: cada
escola es va fer una fotografia conjunta amb nenes
i nens rentant-se les mans
i posteriorment es va fer

Creació col·lectiva. Aquesta imatge és un mosaic format per
diferents fotos de les accions que van fer nenes i nens pel Dia
Internacional de Rentar-se les Mans

un gran mosaic amb totes.
Aquesta acció es va complementar amb diferents
jocs i tallers dinamitzats

per sensibilitzar nenes i
nenes sobre la importància de la higiene per evitar
la propagació de malalties.

L’Elena el 1985 tenia
8 anys i, quan anava
a l’escola, embolicava
l’entrepà del pati en
paper de diari. Avui,
l’Elena en té 30 i el
seu fill Pau porta l’esmorzar en un embolcall reciclable. Aquest,
però, no és l’únic
canvi de l’escola en
aquests trenta anys.
La irrupció de la
tecnologia està
transformant l’aula
i la forma com es
relacionen famílies,
entitats i escola. Des
de Fundesplai, conscients que no solament
ha canviat l’embolcall
dels entrepans, hem
creat un nou web per
comunicar-nos més
directament amb les
famílies i les escoles.
I quan parlem de
comunicació ho fem
en el sentit ampli del
terme: oferir a un clic
una solució integral
de qualitat als centres
educatius (menjadors, extraescolars,
colònies, suport a
alumnes amb necessitats educatives especials, formació per
a famílies...), informar
en temps real de tot
allò que està passant
a cada activitat i a
cada centre, gestionar inscripcions en
línia, poder compartir
fotos i vídeos de les
activitats...
L’embolcall i l’escola
han canviat, però l’entrepà, no, ni tampoc
la nostra voluntat
que totes les activitats que fem al món
escolar des de fa més
de quaranta anys es
guiïn per la qualitat
i l’equitat. El nou
web incorpora també
aquests criteris. Qualitat en les activitats,
en la gestió i en la
comunicació i equitat
en la difusió i facilitat
d’accés als programes de Fundesplai
que garanteixen que
totes les nenes i els
nens puguin gaudir
de menjador, reforç
escolar o colònies,
independentment
de la seva situació
econòmica o social.
Perquè també al nou
web del món escolar
prenem partit per la
infància.

