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xarxa esplai

Escoles i esplais

Nenes i nens expliquen com participen a través d’assemblees, activitats lúdiques o al menjador

Projectes de participació d’infants
i joves en primera persona
E
@sescardibul3

Susagna
Escardíbul

l dissabte 5 de novembre es va celebrar al CaixaFòrum de Barcelona una
jornada on prop de 200
nois i noies d’entre 3 i

18 anys, de 12 esplais
d’arreu de Catalunya,
van estar parlant sobre
les seves experiències
al voltant de la participació infantil.

L’Esplai Enlleura’t de
Mataró i la Federació
Catalana de l’Esplai van
liderar aquesta iniciativa amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.

Es van presentar diferents bones pràctiques
dels esplais (reforma
d’una plaça, conservació d’una zona natural
com el riu Llobregat,

participació a la junta
de l'entitat...), de les
quals podeu veure a continuació altres a què se
sumen diversos centres
educatius.

Judit Abarrategui. 10 anys

Núria Danon i Sílvia Carvajal. 15 i 16 anys

CEIP Antoni Gaudí. Cornellà de Llobregat

Escola Vora Mar. salou

“A les assemblees compartim”

“Ajudem els altres alumnes”

Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.
L’Hospitalet – Esplugues de Llobregat

El CEIP Antoni Gaudí està aplicant la proposta
educativa “Participa!” que impulsa Fundesplai a les
escoles on està present i que afavoreix les habilitats socials i comunicatives dels infants. Al Xavier
Roca, alumne de 4t d’aquesta escola, li agrada
molt jugar amb els amics al pati: futbol, bàsquet,
jocs tradicionals, manualitats... però també les assemblees que fan per organitzar-se. “Les reunions
les fem abans i després del menjador, en una sala
on estem tranquils i ens podem escoltar tots. Allà
no et quedes els pensaments bons i dolents del
dia, sinó que els comparteixes i la monitora ens
escolta i ens ajuda a resoldre el problema que
pugui haver-hi”, comenta el Xavier.

"Per a nosaltres participar al menjador és donar les
nostres opinions i ajudar i participar en totes les
activitats que podem" són paraules de Judit Abarrategui, alumna de 5è de l’Escola Vora Mar. Al temps
del migdia conviuen molts infants i permet posar en
marxa dinàmiques que, amb un caire lúdic, ajudin a
desenvolupar el sentit de participació. La Judit i els
seus companys i companyes han posat en marxa un
munt d’activitats gràcies a aquestes dinàmiques:
bústia de suggeriments, propostes de jocs, elaboració d’un horari per anar al pati d’infantil... “I cada
dia, deu minuts abans d’entrar a classe compartim
amb el monitor/a si hi ha hagut problemes, les coses
que volem fer el dia següent...”, conclou la Judit.

Zoumana Kane. 14 anys

Xavier Roca. 9 anys

“Participem a la junta de l’esplai”
Els joves del CE Pubilla Cases – Can Vidalet van
engegar fa uns mesos “Ens-a-junta-em”, per tal
de triar els seus propis representats, que ara participen a la junta de l’entitat. “Prenem part de les
decisions de l’esplai”, ens explica Núria, una de
les joves participants a la junta. Amb ella hi participen diversos joves més. La Sílvia continua: “El
nostre projecte té com a finalitat poder participar
activament a la junta del nostre esplai. Pensem que
és una bona forma de donar a conèixer el nostre
punt de vista en els aspectes del dia a dia que es
tracten en la junta directiva del centre i de poder
donar la nostra opinió en temes que ens afecten”.

Noa Borra i Arnau Martínez. 10 i 12 anys

Emma Deu i Mari López. 6 anys

Centre d’Esplai El Tricicle. ST. Joan Despí

Esplai Enlleura’t. mataró

Escola Margalló. Castelldefels

“Recuperem el riu Llobregat”

“Compartim i acordem”

“Som petites però proposem”

El Centre d’Esplai El Tricicle i l’Esplai El Nus, de
Sant Joan Despí, participen al projecte "Som riu",
una iniciativa que pretén, amb diferents accions,
implicar la ciutadania en la protecció, la planificació i la restauració del riu Llobregat al seu pas per
Sant Joan Despí. El Zoumana Kane, del CE Tricicle,
pren part d’aquest projecte on la participació es
reflecteix en la millora d’un entorn natural: “És una
activitat que m’agrada, perquè estem a prop de
casa i fem coses que no fem normalment, i ajudem
a millorar una zona natural; per exemple, vam fer
una bassa al costat del riu on ara es poden trobar
molts animals com els capgrossos, que són molt
importants per a l’ecosistema de la zona.

A l’Esplai Enlleura’t van impulsar un procés per millorar el parc del barri de la Llàntia, proper a l’entitat i on
van moltes nenes i nens. Aquesta activitat ha servit
perquè els infants aprenguin a participar participant:
han fet reunions per compartir idees, les han debatut,
les han comprovat sobre el terreny i, finalment, han
fet les seves propostes, que ara es materialitzaran.
La Noa i l’Arnau, de 10 i 12 anys, resumeixen el
procés: “Vam pensar que ens agradaria millorar el
parc, ens vam reunir per grups, vam posar les idees
sobre un plànol, les vam debatre i vam arribar a un
acord: entre les idees, arreglar l’accés perquè no surti
directament a la carretera, posar xarxes per evitar
que les pilotes marxin, una font a la part inferior del
parc o un gimnàs per a persones grans...”

A l’Escola Margalló, de Castelldefels, nenes i
nens escullen els jocs i les activitats que faran
el temps del migdia i, fins tot, elaboren un planning d’activitats amb el suport dels monitors/
es. També organitzen jornades gastronòmiques,
i han fet també una bústia de suggeriments al
menjador. L’Emma i la Mari, de 6 anys, ens ho
expliquen: “Escrivim en un paper les coses que
ens agraden i les que no i les posem a la bústia
perquè les mirin els monitors i les tinguin en
compte”.
“Encara que siguem petites, la nostra opinió del
menjador i dels jocs que ens agraden i les activitats que volem fer també compta!”, sentencien.

