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Sabíeu que 
el compte de 
Twitter de 
@fundesplai 
ja té més de 
5.600 
seguidors?

@fundacioesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org 
Twitter: @fundesplai
facebook: fundesplai
Telèfon: : 93 474 74 74

la veu dels col·laboradors i destinataris 
dels projectes de Fundesplaifem pinya

Voluntariat internacional Lleure educatiu

“a Guatemala
respecten molt 

el ritme dels infants”

“Compartim 
la passió per 

educar els infants”

Elisa Serra figueroa, 31 anys, 
tècnica de seguiment de petita infància a fundesplai

Carla i Laura Quero, 20 anys,
monitores de l’Esplai fontsanta - fatjó (Cornellà de Ll.)

L ’Elisa Serra treballa a Fun-
desplai, i del 27 de juliol al 22 
d’agost va marxar a Guate-

mala a fer voluntariat de petita 
infància amb el programa de vo-
luntariat internacional de l’entitat. 
L’organització que la va acollir va 
ser Fe y Alegría, “la meva família 
allà”, segons l’Elisa.

Què has fet durant el teu volun-
tariat?
Vaig ser a Guatemala ciutat i a Chi-
quimula Jocotán, un poble petit de 
l’interior. En aquest últim, als matins 
visitava les comunitats i observava la 
tasca que feien els i les mestres amb 
els infants. Després també vam fer ta-
llers amb el claustre de mestres on vam 
poder compartir les metodologies que 
utilitzaven i les que fem servir aquí. En 
els tallers, la part que vaig compartir es 
basava en tres pilars: la coeducació des 
de l’EnCORatja’t, la proposta educativa 

La Carla i la Laura 
Quero són dues ger-
manes bessones de 

20 anys. Aquest curs han 
començat el grau d’Edu-
cació Infantil a la Uni-
versitat de Barcelona i 
ho combinen amb la seva 
feina de monitores de 
menjador en una escola. 

Abans, l’estiu de 2017 van 
tenir l’oportunitat de fer 
de monitores en un casal 
d’estiu, un punt d’inflexió 
en la seva trajectòria.

La seva passió per l’educació 
en el lleure, que compartei-
xen, ve de lluny. Els seus pa-
res les van apuntar a l’Esplai 
Fontsanta – Fatjó de Cornellà 

de Llobregat, on van poder 
participar en les activitats de 
diari, colònies i casals com a 
nenes i joves. Recorden ara 
que en aquells primers anys, 
en plena crisi, la situació no 
era fàcil per a una família 
nombrosa com la seva (tenen 
una germana més gran). Però 
els pares van demanar una 
beca a Fundesplai, i així van 
poder participar en totes les 
activitats. Unes oportunitats 
que encara les refermen més 
en la seva passió per l’educa-
ció dels infants.

@ChakirelHom-
rani (17 nov.) 
Gràcies i 

a seguir endavant! 
@fundesplai.
avui ens ha visitat el 
Conseller de Treball, 
afers Socials i Famílies 
@ChakirelHomrani i el 
dir. Gral. de l'agència 
Catalana de la joventut 
@cescpoch, que ens 
han acompanyat a la 
cloenda de l' #agoraZV, 
l'intercanvi juvenil per la 
igualtat de gènere.

@_dincat (15 
nov.) Avui trobada 
a @Fundesplai. 

junta directiva i 
Equip Tècnic compartint 
i debatent projectes, 
accions i mètode per 
millorar dia dia.

@virmorillas (16 
de nov.) Un espai 
de presa de cons-

ciència, intercanvi 
postures, situar les 
relacions des de l’em-
patia, respecte... molt 
ben enfocat #agorazv 
@fundesplai

@turo_blau (12 
de set.) Avui estre-
nem cuina pròpia 

al @turo_blau. la 
Consuelo i la Paqui de 
@fundesplai, faran que 
ens llepem els dits. Que 
vagi de gust
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RESERVA 
EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES 
NECESSITATS
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08213 Polinyà (Barcelona)
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per la igualtat de gènere i la violència 
zero, les matemàtiques i la lectoescrip-
tura.

En l’àmbit de la petita infància, 
com ho vas veure comparativament?
És molt diferent. Una de les coses que 
vaig veure és que aquí arribem a un 
punt d’exigència amb els infants i pro-
fessionals que de vegada se’ns escapa, 
en el sentit de fixar un programa pre-
establert de fites que s’han d’assolir en 
cada etapa. Allà viuen una llibertat i 
un respecte del ritme dels infants molt 
més gran, més flexibilitat.

i què tal a nivell emocional?
A nivell emocional va ser com una 
muntanya russa! D’una banda un sen-
timent d’indignació en veure el context 
de pobresa i de desigualtat de les per-
sones; però d’altra banda de satisfacció 
per l’acolliment i la felicitat amb que 
em van rebre. 

Estudiem educació 
infantil i treballem 
en un menjador


