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Sóc monitora!

Adaptació. Monitores i monitors organitzen les activitats segons les particularitats de cada grup

Per a tothom.

Superar entrebancs. Les colònies fomenten l’autonomia

Fundesplai ofereix a les escoles un ajut del 20% en el preu

Les colònies escolars, una
experiència vital i educativa
@Sergi_Cerezo

Sergi
Cerezo

M

oltes escoles
de Catalunya
aposten per
fer una estada en una
casa de colònies, en
plena natura, perquè
creuen fermament que
les colònies escolars
aporten valors, aprenentatges i experiències vitals úniques als
alumnes. Conviure
amb els companys i
mestres, descobrir
l’entorn, ser autònom.
Hi ha moltes raons de pes
per fer colònies escolars,
entre les quals destaquen
que les colònies fomenten l’autonomia personal i l’autoconeixement,

afavoreixen la cohesió
de grup i reforcen el treball cooperatiu. A més,
durant les colònies es
treballen coneixements
curriculars a partir de
l’experimentació i de vivències personals, i això
afavoreix el desenvolupament integral dels alumnes. I com que les colònies es duen a terme en
entorns naturals, també
afavoreixen la descoberta
naturalista i promouen el
coneixement, el respecte,
el vincle i l’estima cap a la
natura i el territori.

Qualitat pedagògica

Hi ha moltes maneres
diferents de fer colònies
escolars: uns fan gimcanes al bosc i descobreixen
petjades de porc senglar,
d’altres fan estudis dels
animals de la bassa, n’hi

Tres dies de
colònies per 89 €

Preu per infant. Inclou:
■ Dues

pensions completes
■ Suport a la vida
quotidiana i temps lliure
■ Activitats d’educació
ambiental
■ Activitats de lleure
■ Material per dur
a terme les activitats
■ Un docent gratuït per
cada 20 alumnes

ha que aprenen les tècniques de l’escalada i fan
tirolina, alguns que observen el cel, d’altres que
s’endinsen en la història i
fins i tot n’hi ha que fan tot
això en anglès. Però l’eix
vertebrador de totes les
temàtiques i activitats concretes ha de ser els valors i
la qualitat pedagògica.

El que està clar és que
tots els infants que van
de colònies gaudeixen
d’activitats que els ajudaran a créixer i de vivències que els acompanyaran tota la vida.

Un 20% d’ajut
sobre el preu total

Per la seva importància
educativa, per tant, és
molt important que les
colònies escolars arribin al màxim de nens
i nenes possible, que
tots i totes en puguin
gaudir. Perquè, tal com
diu l’ Informe sobre el
dret al lleure educatiu i
a les sortides i colònies
escolars que va publicar el Síndic de Greuges
el 2014, cal garantir el
dret de tots els infants al
lleure i a poder fer colònies escolars.

Conscients de la importància educativa d’aquesta
activitat i que no pot estar
limitada per motius econòmics, Fundesplai va posar
en marxa el curs 2013-14
una campanya d’ajut a les
colònies escolars. Aquesta
iniciativa destaca per facilitar a les escoles un ajut
del 20% del cost de les activitats. Així, 3 dies de colònies amb activitats incloses
surten per 89 euros per als
alumnes.
A més, les escoles poden
repartir aquest ajut del
20% de manera global
a tot el grup o beneficiar aquells alumnes que
més ho necessitin amb
un percentatge més alt.
Més informació:

escoles.fundesplai.org

Els i les protagonistes expliquen les seves experiències

Mercè Bacardit

Laura Borrego i Andreu Sardans

Anna Puig

Tutora de 2n d’ESO de l’IES Lluís de Peguera de Manresa

Alumnes de l’IES Lluís de Peguera

Coordinadora d’activitats a les cases de colònies de Fundesplai

“Permeten treballar continguts
de manera engrescadora!”
Els i les joves viuen aquestes estades
molt intensament, fan que es reforci molt la cohesió de grup i ajuden a
transmetre valors cap al medi ambient
i treballar continguts fora de l’aula de
manera molt engrescadora. Trepitjar,
sentir, olorar... tot allò que t’expliquen
et dóna moltes més possibilitats d’èxit
que allò que vols explicar arribi.

“Les activitats que més
ens agraden són les d’aventura”
Passem uns dies molt divertits amb els
amics i els mestres i podem fer activitats a l’aire lliure que no podem fer
habitualment: piragua, excursions, activitats d’aventura... A més, la convivència
és fàcil i divertida, perquè també veus
la cara alegre dels professors i pots
conèixer facetes d’altres persones que
no coneixies.

“Ens adaptem al nivell
vivencial dels infants”
De totes les activitats que fem en
parlem abans amb la comunitat educativa de l’escola; per tant, responen
a les necessitats de cada grup d’infants. A més, sobre el terreny monitores detecten quines necessitats
tenen de coneixements de natura i
vivencials per si cal adaptar alguna
activitat més.

La setmana passada vaig tenir la gran
sort de coincidir amb
l’Alba, l’Hèctor i la Mari.
Anàvem en cotxe a
dinamitzar una de les
trobades que fem amb
els nois i noies de les
colònies d’estiu.
L’Alba té 26 anys, és
coordinadora de menjador, tallerista d’extraescolars i a l’estiu fa
colònies i casals. És
educadora social, té el
grau superior d’educació infantil i va decidir
orientar la seva vida
professional a l’educació en el lleure. Ho té
clar: “És la feina ideal”.
Es dedica a allò en què
creu. Per a ella, el lleure
és un espai d’integració
social, d’aprenentatge,
d’educació en valors...
“En aquesta feina
aprens a cada moment
amb els infants mentre
gaudeixes i veus els
seus somriures”.
L’Hèctor té 31 anys és
monitor de menjador,
fa acompanyament
a l’estudi, dinamitza
activitats esportives i
a l’estiu és monitor de
campaments i casals.
Li agrada la muntanya
i la platja, fa escalada i
també basquet. És una
persona activa, vital,
comunicativa. L’Hèctor
s’explica: “M’agrada
resoldre conflictes,
donar eines per veure
com els nens i nenes
són capaços de millorar
dia a dia, jugar amb
ells, tornar a ser un
nen, gaudir de les coses
senzilles”.
La Mari té 54 anys. Va
començar en el lleure
més tard. Després de
ser mare va començar
al menjador escolar. La
Mari és tot tendresa,
entusiasme, serenitat
i coherència: “Per mi,
ser monitora és donar a
altres nens i nenes allò
que trobo essencial a
la vida dels meus fills.
És acompanyar-los en
el seu creixement, és
emocionar-me amb les
seves emocions”.
Així son els nostres
equips: plurals, actius,
implicats, amb diferents
interessos i procedències... però sobretot, gent
que s’estima allò que
fa, que posa l’infant en
el centre de l’acció, que
aprèn dia a dia, que
comparteix. Gent molt
qualificada i amb una
gran ACTITUD.
És un orgull formar part
d’aquest equip. És un
orgull SER MONITORA!

