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escoles on Fundesplai
desenvolupa
programes o serveis

www.fundesplai.org

84.706
participants
en programes
escolars

39.660

Cristina Rodríguez
Directora general de Gestió
i Serveis de Fundesplai

Fem bategar
el temps
del migdia
Els agents de la comunitat educativa ho
tenim clar, els menjadors escolars han de
tenir COR.

participants
en programes
d’educació
ambiental

Els infants són
els protagonistes!

27

equipaments
de natura arreu
de Catalunya

5.660

S’ha acabat el fet de
donar de menjar per
tal de cobrir una necessitat biològica, defugim de tenir espais
freds i sense vida on
seure durant l’estona
del migdia. Passem de
l’anonimat dels professionals a la passió
de les persones que
acompanyen…

treballadores
i treballadors a
Fundesplai

553

beques d’un
mes en menjadors
escolars

5.387

És un procés
individual de
cada centre,
que parteix
del diagnòstic
del menjador

És un procés individual
de cada centre, que
parteix del diagnòstic
i l’avaluació del menjador per tal de fixarse objectius concrets
que facin bategar el
cor, que posin l’infant
al centre de les accions, que sigui coherent
amb l’entorn i amb el
projecte educatiu del
centre.
Famílies i mestres s’han
de posar d’acord perquè la gestió d’aquest
espai garanteixi el
d e s e n v o lup am e n t
integral de les capacitats individuals i socials
de l’infant. Per fer que
el batec del cor sigui
pausat i constant.

8,6 / 10
índex de
satisfacció
dels programes
escolars

Qui som?
FOTO: j.m. valls

Cadascú al seu ritme,
no hi ha pressa, una
passa darrera l’altra…
Ara, això sí, amb pas
ferm, amb la constància que necessita
l’aprenentatge dels
hàbits, amb la paciència i l’estima que
requereix crear espais
d’aprenentatges, amb
el convenciment que el
que fem avui és la llavor que farà créixer els
arbres en el futur.

beques per anar
de colònies
i casals d’estiu

El menjador escolar i el temps del migdia és un espai
educatiu en què els alumnes, acompanyats dels moni-

tors/es, esdevenen protagonistes per aprendre a menjar
sa, ser autònoms, participatius i respectuosos.

Eina d’avaluació en línia del temps del migdia

Poseu nota al vostre menjador escolar!
Des de Fundesplai hem dissenyat una eina
que permet avaluar el menjador escolar
a través d’una enquesta en línia, que
respon a la voluntat d’oferir un temps
educatiu del migdia de màxima qualitat.
Mitjançant aquest senzill qüestionari, i en
només cinc minuts, se'n poden avaluar les
tres dimensions principals: l’alimentació,
el lleure educatiu i la relació amb l’AMPA,
l'escola i les famílies.
Fes l’enquesta en 5 minuts!
http://bit.ly/migdia

Fundesplai (Fundació
Catalana de l’Esplai)
som una entitat sense
afany de lucre amb
més de quaranta-cinc
anys d’experiència en
l’educació en el lleure,
l’educació ambiental
i el món associatiu.
Una part important de
la nostra activitat es
desenvolupa en l’àmbit escolar, on oferim
el programa +ESCOLA,
una proposta educativa integral, de la màxima qualitat, adaptada
a les necessitats de
cada centre.

Tota la informació a

escoles.fundesplai.org
93 551 17 68
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: Quatre eixos
1

Alimentació

Aprendre a menjar de forma saludable

Projecte alimentari a les escoles
adaptat al ritme dels infants
l’infant perquè a poc a poc
aprengui a menjar sol i reguli la quantitat que menja. Així, l’infant assoleix
més autonomia i una millor regulació de la gana i
sacietat, que els cuidadors
han de respectar.

Víctor
Rodríguez
Dietista
nutricionista
de Fundesplai

E

l Projecte alimentari que Fundesplai proposa per
al menjador escolar
s’emmarca en el temps
del migdia, és a dir, en
el temps d’educació per
a la salut, la responsabilitat i l’autonomia
tant en la primera
infància (0-3 anys) com
en tota l’etapa escolar.

I és que l’alimentació és un
hàbit que ens acompanya
tota la vida i, durant la infància, cal acompanyar els
àpats dels infants per fomentar conductes alimentàries saludables.
D’aquesta manera, el Projecte promou el respecte
al ritme d’acceptació de
l’infant en la introducció
de nous aliments a partir
dels 6 mesos d’edat; fet
que estarà condicionat al
desenvolupament psicomotor de l’infant.
En aquesta etapa d’educació alimentària s’anima

3

Respecte

En l’àmbit escolar l’equip
responsable del servei de
menjador s’encarrega d’oferir racions d’aliments
adaptades a les necessitats nutricionals per edat
i de respectar les manifestacions de gana-sacietat
dels infants.

Menjador escolar. A l’escola fomentem conductes alimentàries saludables. foto: jm valls

Acompanyar els àpats dels infants

Gemma Salvador
Castell
Dietista-Nutricionista.
Agència de Salut
Pública de Catalunya

L’acte de menjar, a més de
ser un procés nutritiu, té
connotacions importants
que, a la llarga, configuren
el comportament alimentari
i que poden repercutir en
l’estat de salut.
Sense oblidar que el primer
i més important aprenentatge alimentari es produeix
en el nucli familiar, el temps
de migdia del menjador
escolar és un moment privilegiat per desenvolupar tasques d’educació alimentària
i una bona oportunitat per

a la transmissió de valors i
hàbits. En el menjador els
infants van adquirint petites
responsabilitats i també
és una gran oportunitat
per conèixer, respectar i
estimar la diversitat de
costums i creences.
Una de les problemàtiques
més habituals de l’estona de
l’àpat és la que fa referència
a les quantitats. Proposem
escoltar l’infant sobre la
quantitat de menjar que demana que se li serveixi. Així
doncs, recomanem respec-

tar la sensació de gana dels
infants, sense exercir pressió
ni forçar-los a acabar-se els
plats si no tenen gana. És
preferible servir poca quantitat de menjar i donar l’opció
de repetir.
En definitiva, els adults tenim la responsabilitat sobre
el què, l’on i el quan, i els
infants són els qui decidiran
sobre la quantitat.
Accedeix al document
“Acompanyar els àpats
dels infants”

Proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero

“Encoratja’t”: eduquem per la igualtat
José
Antonio
Ruiz
Cap de
continguts i
relacions de
Fundesplai

A

quest curs
Fundesplai ha
començat a treballar la nova proposta
educativa “EnCORatja’t”, amb 85.000
infants i 1300 monitors/es. La iniciativa
promou la coeducació
i la cultura de pau per
assolir una societat
més igualitària, lliure

de discriminacions
i de qualsevol forma
de violència des de
la participació activa
d’infants i joves.
Malgrat els avenços legislatius, les desigualtats per raó
de gènere i la violència que
se’n deriva encara són una
xacra social sobre la qual
cal incidir de forma urgent.
Si ens aturem en el servei
del temps del migdia, la
proposta aporta la mirada de la coeducació entesa com defineix la Llei

Coeducació. El passat 8 de març els infants de les escoles i esplais

de Fundesplai van participar en la gimcana "Dones enCORatjades".
foto: jm valls

17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes, “com l’acció
educadora que potencia
la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i
cultural de dones i homes,
en igualtat de drets, sense
estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics, ni
actituds discriminatòries
per raó de sexe, orientació
sexual, identitat de gènere
o expressió de gènere.” La
coeducació és la metodo-

Així doncs, convidem
al fet que l’infant, si ho
desitja, pugui repetir de
primer plat i de fruita
fresca, però sempre educant i no obligant, perquè
s’acabi el que se li ha servit. Igualment, respectem
els 30 minuts per menjar
amb tranquil·litat.
En conclusió, el Projecte
alimentari a les escoles
passa per fomentar la participació i responsabilitats
dels infants en l’àpat del
menjar.
Més
informació

logia que impregna les
activitats del menjador
escolar i és alhora el nexe
d’unió entre el projecte
educatiu de centre i les
accions que desenvolupen
els equips educatius.
L’EnCORatja’t es complementa amb un eix d’animació: La Carlota s’enCORatja, cinc relats inèdits
escrits per Gemma Lienas
perquè infants, joves, famílies i professionals de
l’educació reflexionem
sobre la importància
de construir relacions
basades en el respecte,
l’amistat, la llibertat i la
igualtat.
Més
informació
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educatius dels menjadors
2

Autonomia

L’alumnat passa de ser un subjecte passiu a actiu, autònom i participatiu

Foment de l’autonomia
al temps del migdia

s’havia fet. A partir d’aquesta experiència entitats com
ara Fundesplai han apostat
per posar l’infant al centre;
un exemple d’això són els
consells d’infants del servei
del temps del migdia, on
els infants, de forma activa,
ajuden a fer del menjador
escolar un espai educatiu
adaptat a les seves necessitats.

Així, abans de l’àpat treballem en el coneixement
dels aliments i del menú,
i és a partir d’aquí que
posem un coberts o uns
altres i uns estris adients:
plats, gerres adaptades,
pinces, bols, paneres...
Durant l’àpat és el millor
moment per facilitar la
participació i l’autogestió
i aprendre i conèixer què
i per què mengem, i ser
més responsables davant
dels aliments. I un cop finalitzat l’àpat, els infants
organitzats en grups s’encarreguen de fer la recollida de l’espai, com ho
farien a casa seva, i col·laborar en la gestió dels
espais comuns per fer-los
més seus. Podríem encara parlar d’un moment
de maduresa com a grup
i a la creació del Consell
d’Infants del menjador,
per fer propostes sobre el
menú, sobre les celebracions que els agradaria
marcar (dinars temàtics,
aniversaris, temes organitzatius, etc.). Aquestes
propostes es debaten i es
porten a terme.

Més
informació

Més
informació

Mercè
Lluveras
Responsable
de Programes
escolars de
Fundesplai

P

arlar del Projecte
Educatiu del Migdia i del Projecte
alimentari no tindria
sentit sense el treball
directe amb els infants
i el foment de la seva
autonomia.
En els menjadors escolars
l’infant ha de ser el protagonista: passar de ser un
subjecte passiu a actiu,
autònom i participatiu;
i l’educador passa de ser
un dirigent, assistent, a
un facilitador que acompanya el procés d’aprenentatge d’hàbits socials
i alimentaris, motivant a
la participació, perquè els
infants percebin el dinar
com un moment de relació i convivència.
No es tracta només de
participar activament a
parar i desparar taules, i
recollir després de dinar;
el foment de l’autonomia
passa per tres moments
importants.

4

Particip-acció

Entre tots i totes. L’alumnat col·labora en la gestió dels espais comuns. FOTO: j.m. valls

Per la participació activa dels infants i joves

Anna M. Suñer
i Damon
Coordinadora de
la PINCAT

La Plataforma d’Infància
de Catalunya (PINCAT) va
signar, el 2013, el Pacte
per a la Infància de Catalunya, un compromís de país
pel benestar dels infants i
adolescents a Catalunya. Un
acord social, consensuat i
signat pels principals agents
institucionals, socials i
econòmics, per tal de donar
resposta a les necessitats
de la infància i l’adolescència, posar-la en el centre de
les polítiques públiques i donar-li la veu i visibilitat com

a ciutadania de ple dret.
Des de la PINCAT vam agafar el compromís de potenciar entre les nostres entitats
la participació activa dels
infants i joves. Durant dos
anys (2015-2016) es va
desenvolupar un projecte
(veure document en codi
QR) que ens va portar a potenciar la participació dels
infants en la governança de
les entitats, una iniciativa
que situava, per primera vegada, la infància en espais
de decisions com mai no

Cal donar veu als i les alumnes

A participar se n'aprèn participant!
Jose
González
Responsable
Paidos-Fundesplai

I

mprovisadament,
un dia preguntem
a noies de 6è d’una
escola com viuen la
participació al temps
de migdia: “Participem
fent propostes a través
de la bústia, al debat a
l’assemblea, al menjador, on som molt
autònomes, al consell
d’infants fent propos-

tes per al menú, a l’informe d’autoavaluació
contrastant la nostra
opinió amb la moni,
realitzant i preparant
les activitats i engrescant a companys/es.
Tenim la sensació que
participem en tot allò
que volem, i això ens
agrada."
Una coordinadora em diu
que fomentar la participació dels infants en el seu
temps de lleure els apodera i augmenta la motivació. La reflexió em recorda

Participació. Cal donar veu als infants perquè siguin protagonistes.

Cèsar Bona, quan manifesta que escoltar els infants,
que se sentin valorats i
participin és clau en l'èxit
educatiu. Donar la veu als
nens/es, que siguin protagonistes actius del seu
temps, no és important
en un projecte educatiu de
migdia, és imprescindible.
En termes de participació,
cal anar més enllà de la
participació simple en què
nois/es consumeixen activitats que els organitzem
nosaltres; apostem per la
consultiva, on entra en joc
l'opinió; la projectiva, on

formulen propostes, i la
metaparticipació, on creen
nous espais i mecanismes
de participació. Un matís
important; Alain deia que
a l'infant no se li pot donar
a triar entre el que ignora, ja que per escollir cal
conèixer, i aquí és on pren
força la responsabilitat de
l'acompanyament educatiu
perquè la participació tingui sentit i sigui d'utilitat.
A participar s'aprèn participant, així que... ACCIÓ.
Més
informació
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: un model educatiu qu
Sis eixos per a una
educació de qualitat
Educació integral
i
personalitzada

Educació per la
igualtat
d’oportunitats

Educació
activa
i participativa

Educació
per a la
sostenibilitat

Educació
adaptada a les
necessitats de
cada centre

Educació
arrelada al
territori, treballem
en xarxa

Certificacions de qualitat

ESTABLIMENT ACREDITAT 2015

Quatre experiències de treball en xarxa amb famílies, escoles i administraci

Iolanda
G. Madariaga
Mare de l’AFA
Institut Pau Claris
(Barcelona)

Menjador escolar
a secundària

Menjador en escoles
d’educació especial

El menjador escolar per a secundària esdevé una necessitat per a moltes famílies.
Molts entenem el fet de seure a taula com
quelcom que va més enllà de la pura alimentació. Dinar amb els companys és una oportunitat més de socialització internivells.

El CEE Francesc Bellapart és l'escola pública d'educació especial de Sabadell que atén alumnes des
dels 3 fins els 21 anys amb necessitats específiques
de suport educatiu. El 95% de l'alumnat és usuari/a
del menjador, ja que es tracta d’una escola d’àmbit
comarcal i molts dels alumnes estan desplaçats del
seu municipi. Actualment l’equip està format per 27
monitors/es, 1 coordinadora, 1 cuinera i 1 auxiliar
de cuina.
Per les característiques del nostre alumnat, la franja
del menjador esdevé un espai valuós d’aprenentatge dins del nostre projecte educatiu de centre
i, tot i les adaptacions necessàries, s’emmarca en
els mateixos projectes d’alimentació i lleure que la
resta de centres ordinaris. De fet, no hi ha res més
universal que la funció biològica i social de la nutrició
i la necessitat de joc i moviment de tots els infants.
L’èmfasi es posa en el treball d’autonomia entorn
els hàbits d’alimentació, personalizant els menús i
donant resposta a les diverses variacions de dieta
basant-se en un menú basal compartit saludable i
equilibrat. Un treball sempre en harmonia amb un
espai per atendre les necessitats de lleure de l’alumnat, compaginant activitats esportives, jocs cooperatius i d’aprenentatge, i activitats psicomotrius
que promouen el desenvolupament globalitzat de
cada un dels nostres alumnes.

L’espai del menjador, on la diversitat cultural es fa molt present, és un lloc per
desenvolupar hàbits de comunicació i de
respecte. També ho és per prendre responsabilitats, organitzar-se per parar taules,
netejar-les o formar part d’una comissió
d’alumnes que tractin les incidències que
s'hi puguin donar i en valorin els aspectes
millorables. És també un bon moment per
acostar els adolescents a activitats lúdiques en grup, com el visionat de sèries
juvenils en anglès que s’ha començat a
fer enguany. Tot això amb l’acompanyament d’un monitoratge que vetlla per fer
de l’hora de menjador un espai per a la
convivència i l’enfortiment de la comunitat
educativa.

Jéssica Alvite
Rodriguez
Directora del CEE
Francesc Bellapart
(Sabadell)
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ue persegueix la qualitat i l’equitat
Garantim la igualtat
d'oportunitats
Segons l'Enquesta de Condicions
de Vida 2016 (INE-Idescat), la taxa
AROPE assenyala que el 26,6% de
menors de 18 anys a Catalunya
viu en situació de risc de pobresa.
Això vol dir que aquests infants
veuen compromès el seu accés a
tots aquells serveis que no estan
degudament coberts, com ara l’alimentació, l’atenció i l’educació en
el lleure. Això està passant ara. I
està passant aquí: a la nostra població, al nostre barri, a la nostra
escola. Ara cal actuar.
L’any passat
Fundesplai va atorgar
disset mil ajuts i beques
És per aquest motiu que a Fundesplai impulsem la campanya de
captació de fons Prenem partit
per la infància! L’any passat vam

atorgar disset mil ajudes i beques
perquè els infants amb més necessitats socials poguessin accedir al
menjador, colònies, activitats de
lleure i reforç escolar. Però, per
continuar, necessitem la col·laboració de tothom.
S’hi pot participar de moltes maneres: informant-se de la situació dels
infants de l’entorn proper, coneixent i difonent els drets, implicantse en l’AMPA, en una associació o
en l’esplai, etc. I qui vulgui “prendre partit” amb Fundesplai pot fer
una aportació econòmica. El 100%
dels fons recaptats es destinaran a
beques i ajuts per als infants.

Mira el vídeo
de la campanya

Pren partit per la infància amb Fundesplai

Com fer el teu donatiu?
Entrant a

www.fundesplai.org/dona

Trucant al

93 551 17 71

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

ions

Marina Espinach
Coordinació
Temps del migdia
Escola
Pi d'en Xandri
(Sant Cugat del Vallès)

De l’informe
a l’autoavaluació

Dinar a l’escola, els
infants de 0 a 3 anys

El curs passat vam adaptar i modificar el tradicional model d'informe que tenim al temps
del migdia, per procurar que aquests esdevinguessin una eina de transmissió de tot el
projecte educatiu cap a les famílies. Tot i això
no era possible sense preveure un espai de
reflexió i autoavaluació on cada infant tingués
el seu espai per fer una miqueta d'anàlisi
personal i que de manera conjunta amb el
monit@r, permetés una mirada individual del
seu pas pel temps de lleure i menjador.

Les E.B.M. de Sant Joan Despí tenen cura de tots
els espais i moments, volem donar un model
familiar en què els infants se sentin com a casa,
per això a l'hora de dinar posem estovalles i
tovallons de roba a les taules. Oferim als infants
estris adequats de proporcions ajustades per
facilitar-ne l’autonomia.
Durant l’estona de dinar trobem necessària la
presència de dues educadores per aula, i d’aquesta manera millorem i garantim el respecte
dels ritmes individuals de cada infant.
En aquest moment també les emocions juguen
un paper important, cuidem l’espai i la forma en
què ho fem. Cada infant té la seva experiència
personal, la seva vivència, i hem d’adequar la
nostra forma de fer a cada un d’ells.
El dinar és un bon moment per treballar la comunicació, tant per al llenguatge corporal com per
al verbal. Comprenen a poc a poc els missatges
que els adrecen adults, els companys/es, entonació, gest. El valor i les normes de les converses:
el to de veu, l’espera, aprenen a tenir interès
per comunicar-se, prenen iniciatives per fer-se
entendre i s’esforcen per escoltar els altres.
L'estona de dinar suposa per a l’infant aprenentatges socials, d’autonomia i culturals.

Transformar el sistema d'avaluació ha de ser
una trajectòria a llarg termini, per això és
important anar fent passes introductòries,
acostumant als infants a disposar d'espais a
on puguin plasmar la seva manera de veure
i viure les diferents situacions que se'ls hi
demanen.
El nostre objectiu és arribar a un model d'informe en què l'opinió dels infants sigui l'eix
central i que la qualificació per part de l'adult sigui complementària. Aquesta primera
experiència ha estat més que satisfactòria;
de fet, inicialment només ho vam preveure
amb els grups de primària, i finalment ho vam
ampliar també a educació infantil.

Cristina Gasull
Martínez
Cap del Departament
d’Educació
Infància i Família
Ajuntament
de Sant Joan Despí
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, una proposta in
Les activitats de

Casals d’estiu, educació i
lleure durant les vacances

Habilitats per a la vida: de
la prevenció a la provenció

Trobada conjunta. Festa dels Casals d’Estiu de Fundesplai 2017.

Hàbits saludables. Alumnes participant en “L’Aventura de la Vida”.

Activitats
de curs
Acollides
Extraescolars
Temps educatiu
del migdia
(cuina, menjador,
activitats,
gestió de rebuts)
Atenció a la
petita infància

Activitats
específiques
Casals
Colònies d’estiu
i campaments
Colònies escolars
Sortides d’un dia
Treballs
de síntesi

Programes
Educació
ambiental
Promoció
de la salut
Suport als
alumnes amb
necessitats
educatives
especials

Formació
Formació
per a famílies
Formació
per a
professionals

Tota la informació a

escoles.fundesplai.org
93 551 17 68

Cristina Martín
Adjunta Serveis Escolars
i Cases de Colònies
Fundesplai

Les vacances d’estiu tenen
una llarga durada i per tant
els casals són una bona opció
perquè els infants gaudeixin
d’un espai de diversió i de lleure
com a protagonistes d’aquest
temps. Diversió perquè gaudiran
d’un gran ventall d’activitats
lúdiques plenes de contingut
educatiu, creades pensant en
els seus interessos i de lleure,
perquè el ritme del casal permet
que l’infant visqui aquest període com un espai de vacances i
de descans.
Les excursions, les gimcanes, els
tallers... fomenten la cohesió de
grup i la convivència amb altres
infants, i creen també un vincle
afectiu amb l’equip de monitors
i monitores, que durant el casal
seran un model educatiu. Les
sortides per l’entorn proper
permeten que l’infant conegui
des d’un punt de vista més lú-

dic altres espais, equipaments,
persones, etc. per afavorir-ne la
interrelació i la vinculació amb
el territori.
A través de la vida quotidiana
es fomenta l’educació en valors
tal com el respecte envers els
companys i l’entorn més proper,
l’adquisició de rutines, la cooperació, el treball en equip, etc.,
i tot això sobre una vessant de
participació i buscant la felicitat
de l’infant.
Es potencia la comunicació entre l’equip de monitors i monitores i les famílies, que formen
part de tot el procés informatiu,
com ara les reunions de famílies
i la participació activa en les
jornades de portes obertes o de
les festes de cloenda al final del
casal. L'opinió de les famílies en
els processos de valoració i de
satisfacció és molt important a
l’hora de recollir les propostes
de millora.

Més
informació

Isabel
Matas Salla
Cap del Departament de Salut
i Prevenció de Fundesplai

Fundesplai aposta per la promoció
de la salut com a punt de partida de
l’educació d’infants i adolescents,
com a motor de canvi. L’educació té
un paper central en l’esforç col·lectiu de millorar la qualitat de vida,
la nostra capacitat de viure plegats,
i per tant en la cura de la nostra
salut entesa com a vida autònoma,
solidària i joiosa.
Si l’educació per a la salut és un
procés de formació i responsabilització de les persones, no es
pot limitar a l’adquisició d’hàbits
saludables, cal una acció des de la
prevenció. La millor eina de prevenció és enfortir la personalitat per
tenir criteri i prendre les decisions
més adients en cada moment de
la vida.
Les habilitats per a la vida són
capacitats per adoptar un comportament positiu que ens permeti
abordar amb eficàcia les exigències
i els reptes de la vida quotidiana

(OMS). Entrenant les habilitats per
a la vida possibilitem l’adquisició
d’eines (coneixements, habilitats i
actituds) que ens permetin entendre-la, gestionar-la i donar-hi sentit.
El model competencial que desenvolupa el Departament d’Ensenyament
promou estratègies metodològiques
afins a l’entrenament en habilitats
per a la vida, amb què situa l’alumnat com els agents principals de la
construcció del seu coneixement.
A Fundesplai disposem de programes per “entrenar” les habilitats
per a la vida. A primària ho fem
amb "L’Aventura de la Vida", hàbits
saludables i habilitats. A l'ESO apostem per dos programes: "Órdago!",
focalitzat en la prevenció de les
drogodependències, i el "Som-hi!",
amb quatre eixos que incideixen
en els consums no desitjats, en
una afectivitat i sexualitat més
saludable, en la convivència entre
persones que som i ens reclamem
diferents, i en la participació per
a construir entre tots la nostra
societat.

Més
informació

Per què són importants les colònies escolars?
Anna Puig
Cap Àrea programes
a les Cases
de Colònies
de Fundesplai

“Digues-m’ho i ho oblido,
ensenya-m’ho i ho recordo,
involucra-m’hi i ho aprenc.”
-Benjamin Franklin-. Les
colònies escolars esdevenen
l’oportunitat perfecta per
trencar amb les barreres
arquitectòniques que suposa
l’escola entesa com a espai
físic d’aprenentatge. Tot sovint, l’espai urbà que rodeja
l’escola no facilita sortir de
l’aula per apropar els nens

i nenes a un aprenentatge
vivencial i significatiu. Les colònies permeten abandonar
aquest espai i traslladar-nos
a un petit oasi en el qual els
infants poden veure, mirar,
tocar i experimentar amb els
elements que els envolten
i en consonància amb un
entorn natural que alguns no
havien conegut abans.
És important que els infants, quan van de colònies,
puguin fer activitats diverses
i treballar aspectes que la
situació i el caràcter estàtic
de l’espai-aula no permet.
Aprendre fent, perquè la
motivació i la implicació
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Opinió

ntegral d’activitats
Cap a una escola
més inclusiva

Extraescolars. Activitats amb un itinerari educatiu.

Núria Homar

nentatge i la participació.

Froilán Salgado

Cap de Suport a les
NEE Serveis Escolars
de Fundesplai

Es crearan entorns d’aprenentatge flexibles per donar la
resposta més ajustada a les
necessitats de cadascú. Hi haurà
un treball en xarxa que proporcionarà orientacions en propostes
educatives inclusives, recursos
personals, metodològics i tecnològics. Es promourà la formació
permanent dels professionals
docents.

Adjunt Serveis
Escolars i Cases de
Colònies Fundesplai

El Decret comprèn el conjunt
de mesures i suports destinats
a tots els alumnes, per tal d'afavorir-ne el desenvolupament
personal i social i avançar en
l'assoliment de les competències de cada etapa educativa.
Aquest procés trasllada als
centres educatius el repte de
definir criteris d’organització
pedagògica per facilitar aquesta
tasca inclusiva, en particular per
a aquells alumnes que poden
trobar més barreres en l’apre-

Presidenta
FMRPC

El projecte d’activitats
extraescolars

Inclusió. Cal garantir la igualtat d’oportunitats.

Per un millor model d’escola, la
Generalitat va presentar el 17
d’octubre el Decret 150/2017,
que regula l'atenció educativa
a l'alumnat en el marc d'un
sistema educatiu inclusiu. Des
de Fundesplai considerem que
és una millora per aconseguir
un sistema educatiu realment
inclusiu per a tots els alumnes,
és un pas positiu endavant.

Pilar
Gargallo
Otero

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) s’encarregarà de
l’organització i la gestió de les
mesures, i farà el seguiment i
l’avaluació per ajustar les mesures a les diferents necessitats.
Si ens plantegem per què és important aquest decret, podríem
dir que la implantació d’aquest
model seria un gran salt qualitatiu com a societat, ja que tots
els infants tindrien les mateixes
oportunitats educatives.

Més
informació

Un objectiu important per
marcar-se en el moment de
definir les activitats extraescolars a desenvolupar és el
d’aconseguir la creació d’un
projecte que doni personalitat al centre educatiu on es
desenvolupa, que esdevingui
un valor afegit a les activitats
educatives que s'hi realitzen.
El projecte d’activitats extraescolars ha de ser únic, amb
una intencionalitat clara respecte als objectius a assolir:
◗ l’equip d’educadors/es que
hi participen han de tenir clar
que formen part d’un projecte
educatiu compartit, més enllà
de l’activitat que directament
desenvolupa;

formatiu pensat en i per als
infants al llarg de la seva vida
a l’escola i/o a l’institut;
◗ l’oferta d’activitats ha de
ser coherent amb l’entorn proper, incloent-hi altres iniciatives existents o col·laborant-hi.
I per últim, el projecte ha de
ser INCLUSIU, no podem permetre que infants quedin fora
de la possibilitat de participar
en les activitats extraescolars
per motius econòmics i/o de
necessitats educatives especials. Aquest últim és un repte
que hem d’aconseguir col·lectivament, no podem excloure
cap infant de la possibilitat de
participar en les activitats extraescolars.
Les activitats extraescolars ocupen un espai de temps educatiu
molt important, cal fer una aposta clara i decidida per dotar-les
d’un projecte de qualitat.

◗ cal oferir a les famílies una
oferta d’activitats de qualitat que inclogui un itinerari

directa de l’infant permet
endinsar-lo en els continguts
i l’ajuda a fer-se seu tot allò
que està experimentant. Igual
d’important és que tots i
totes tinguin l’oportunitat de
desenvolupar diverses habilitats i intel·ligències. És per
això que apostem per un model basat en temàtiques però
que a la vegada passi per la
transversalitat que suposa la
convivència amb els companys/es amb qui comparteixen el dia a dia, la relació
que s’estableix amb l’equip
docent en un context diferent al qual es troben normalment i el contacte directe

Més
informació

amb la natura. Són, a més,
un aspecte clau en l’educació integral dels infants, en
tant que reforcen la seva
autonomia, l’autoconfiança
i la confiança en els altres i
la cohesió de grup.
Pel infants, les colònies
són allò que esperen tot
l’any, el moment en el
qual podran anar a un lloc
que no coneixen però que
acabaran estimant de debò
per tot allò que hi hauran
viscut.

Més
informació

Lleure educatiu
i educació a
temps complet
Són molts els
agents educatius
que pertanyen a un
territori, municipi
o barri. S’ofereixen
diferents propostes
d'àmbit territorial
que aglutinen el que
anomenem oferta
educativa àmplia de
la qual infants i joves
poden gaudir.
El lleure educatiu té
com a objectiu contribuir en el procés
formatiu i de creixement personal de
cada infant i jove i té
un pes fonamental
en el seu desenvolupament; és el que
anomenem l’aprenentatge al llarg i
ample de la vida.
Aquest amplitud ve
donada per propostes globals com les
que ofereix el lleure
educatiu, que enriqueixen els individus
i permeten generar
itineraris vitals rics
en experiències que
els ajuden a créixer
com a persones.
Tot plegat, connecta
els aprenentatges
amb els interessos i
les experiències dels
infants i joves, amb
valors de respecte,
tolerància, empatia,
sostenibilitat i solidaritat que ajuden a
forjar la personalitat
i generen oportunitats per a interactuar en àmbits ciutadans i, per tant, van
més enllà del que és
lectiu i reglat.
La mirada de l’educació a temps complet s’ha de centrar
a coordinar l’oferta
no lectiva, en aquest
cas el lleure educatiu, per tal que construir una autèntica
xarxa d’entitats i
agents que eduquen
al territori, de tal
manera que comparteixin un projecte
educatiu comunitari
que permeti reconèixer tots els nodes
d’aquesta xarxa i la
seva complementarietat.
El compromís de les
entitats socioeducatives dins el projecte
ha d’encaixar amb
la igualtat d’oportunitats i l’equitat en
el sistema d’accés a
les mateixes i ha de
tenir una base social, tenint en compte
l’interès superior de
l’infant.

Entrevista a

Ada Parellada,

xef
Però el més important és que
la taula és un lloc per tenir bon
rotllo, per ser feliços.

Núria Gassó
Continguts digitals
Serveis Escolars i
Cases de Colònies
Fundesplai

Creus que alimentar és
el mateix que educar en
l’alimentació?
Ufff, la gran pregunta! Si
em preguntes si és el mateix
alimentar que educar en l’alimentació la resposta és no,
rotundament. Una cosa és
alimentar com havíem fet
ancestralment i com els animals que tenen aquest instint
d’alimentar: “sí o sí jo et poso
l’aliment a la teva boca perquè
tinc por que d’altra manera tu
moris o emmalalteixis”. És el
que fan els ocells amb les seves cries, que els entaforen els
cucs a dins la boca.
Nosaltres a hores d’ara hem
de canviar el xip i hem d’educar en l’alimentació molt més
que alimentar. Hem d’intentar que les nostres cries, que ja
no tenen problemes de manera general a obtenir l’aliment,
agafin una altra via, que és la
més important: que siguin
autònoms a l’hora de triar els
aliments que els convenen.
Crear un hàbit d’alimentació
saludable: que el nano, sense
adonar-se’n, mengi de manera
saludable.
I quins són els passos per
a adquirir aquests hàbits?
Jo dic que per educar en l’alimentació necessitem una
cadira de tres potes:

Per això us explicaré la paràbola
del cargol. És impossible que a
un nen li agradin els cargols de
manera fisiològica natural; el
cargol és l’antítesi del gust infantil. A més a més, els nanos
creen amb els cargols una relació entranyable: la primera cançó que aprenen és Cargol treu
banya, sovint van a la classe dels
cargols…

El temps: no et desesperis i no
esperis que en un període curt
de temps el teu fill adquireixi un
hàbit, necessita un llarg període
de temps que jo he quantificat
en 12 anys.
L’altra pota de l’educació de l’alimentació és la constància: no
s’hi valen les bones promeses de
gimnàs i després defallir en l’intent. Per adquirir un hàbit has
de fer-ho cada dia, per tant, cada
dia hem de sopar bé i a taula.

Si no mengen
no passa res,
ja menjaran demà!
Aleshores, per què hi ha
nens als quals els agraden
els cargols?

La tercera pota d’aquesta cadira de l’educació de l’alimentació és l’alegria:
tot això ho hem de fer
amb alegria. Si dinar i sopar plegats és un malson, és un intercanvi de retrets o una negociació constant amb mal humor,
l’adquisició d’aquest hàbit
es transforma en el
record d’un trauma.
Aleshores, això
de passar-ho
bé durant l’àpat és
fonamental…
Sí, la primera fase de l’educació per a l’alimentació és aconseguir trobar un lloc de treball.
Això vol dir tenir la taula ben
despejada, com diuen els castellans, ben lliure de tota mena
d’ordinadors o altres aparells
que puguin crear interferències.
I aquesta taula és com un altar,
on no hi poden faltar l’aigua i el
pa, uns vegetals crus (enciam, tomàquet amanit, pastanaga ratllada…) i una fruitera ben assortida
amb fruita fresca de temporada.

Quin dia mengem cargols? Els
mengem els diumenges amb la
família i els amics. Hi ha tanta
alegria aquell dia! El nen vol
tastar allò que fa tan contents
els seus pares!
Però què passa si ho fem a
l'inrevés?
Un dilluns al migdia, has agafat el
Biel pels pèls al cole, el deixes sol a
la taula amb una plata de cargols i
li dius: vaig a treure la rentadora,
ara torno. I quan tornes, no se’ls
ha menjat i li dius: home, no t’ho
has acabat? Vaig a fer els vidres i
quan torni ho vull tot acabat!
Ada Parellada és la gran xef que dirigeix el restaurant Semproniana de Barcelona. Imparteix tallers de
cuina per a infants, adolescents i adults. Fa temps
que es dedica també a promoure els hàbits alimentaris saludables i el reaprofitament dels aliments. El
2016 va rebre la Creu de Sant Jordi en reconeixement de la seva trajectòria en el món de la restauració. Des de fa anys col·labora amb Fundesplai fent
xerrades en escoles i també en l’organització dels
dos darrers sopars solidaris a favor de la infància,
amb els quals s'engega la campanya de captació
de fons “Prenem partit per la infància”.
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ESCOLA Tot a un clic!

Amb la
col·laboració de

escoles.fundesplai.org
93 551 17 68

Tots els programes

i serveis educatius

Espai web personalitzat per a cada escola
Inscripció en línia dels infants al menjador i les activitats
Intranet per a les famílies amb menús, activitats i notícies regulars
Notificacions dels menús i les activitats al mòbil

La diferència és l’alegria. A taula sempre hem d’estar contents.
Si no mengen no passa res, ja
menjaran demà. El nano anirà
veient que el menjar no és una
moneda de canvi, que mengem
amb plaer, que el menjar ens fa
estar contents i junts.
Mira el vídeo

