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Experiències
que
acompanyen
tota la vida
De vegades, el
somriure ampli i
la mirada curiosa de la Noa, la
meva filla gran, em
transporten a la
seva infantesa, als
seus primers anys
de vida.

xen habilitats i coneixements segons les seves pròpies
m les seves potencialitats. FOTO: A. VALLE

Joc. Les activitats lúdiques esdevenen un element fonamental per treballar en grups reduïts amb els infants més
petits. El joc permet construir una base de coneixements i interrelacions entre nens i nenes. FOTO: A. VALLE

El treball compartit de Fundesplai amb la petita infància

1.895

infants atesos
en la franja
dels 0 a 6 anys

41

espais educatius
en 11 localitats
›3 escoles bressol
›11 espais familiars
›16 serveis de suport
al temps del migdia

240

professionals

›9 casalets d’estiu

Centre Esplai acull un espai de joc familiar obert al Prat
El 17 de novembre Fundesplai, amb el suport de
l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, va inaugurar
un nou espai de joc en
família a Centre Esplai,
la seva seu al Prat.
Aquest nou espai porta
per nom El Niu i és un
espai de prop de 70 m2
de trobada i joc per a
famílies amb infants de
0 a 6 anys dinamitzat
per professionals. En
aquesta fase inicial, El
Niu oferirà un servei de
joc per a famílies amb
infants de 0 a 6 anys i
obrirà tots els dimarts i
els dijous de 17 a 19 h.
L’assistència és totalment gratuïta.
En un espai familiar,
gràcies a la intervenció
dels professionals, es

Aquest nou
espai està
adreçat
a famílies
amb infants
de 0 a 6 anys
potencia la socialització, es reforça el vincle
afectiu amb la família i
s’afavoreix el joc lliure i
espontani dels nadons,
mentre s’assessora i es
dóna suport als adults
que se’n fan càrrec en
qüestions relacionades
amb la criança i l’educació. S’afavoreixen les
dinàmiques de grup, les
converses i l’intercanvi
d’experiències entre les
famílies.

Recordo aquella
carona rodona que
amb dos ulls plens
de vida em parlaven
en un llenguatge
que no entenia. Els
neguits de com
entendre els seus
plors i les il·lusions
d’aquell nou ésser
que m’havia captivat eren sentiments
contraposats que
vaig poder compartir i situar a l’espai
familiar de l’Esplai.
Les converses amb
altres mares i pares
em van ajudar a
relativitzar, em van
ensenyar a tenir calma, em van proporcionar un sac ple de
consells que encara
avui m’acompanyen.
Amb 1 any, la Noa
va començar a anar
a l’escola bressol.
Recordo la seva
estima a la Lara, la
celebració de les
festes populars, les
paraules i cançons… però recordo
especialment les
tardes de dimarts.
El món s’aturava,
res hi havia més
important que anar
a l’espai de joc
amb ella. Allà vaig
aprendre que la
imaginació no té
límits, que res és el
que sembla, que el
terra, les fulles i els
pals són les millors
joguines… Jo gaudia com una nena,
em sentia feliç i la
Noa tenia aquell
somriure meravellós que contagiava
energia.
Avui la Noa té 13
anys i encara té
ganes de jugar. Ara
és un joc de paraules, de reptes…
però preserva aquell
somriure i aquella
mirada curiosa que
segur que l’acompanyaran al llarg de la
seva vida.

