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Seguim endavant amb el projecte comunicatiu de la Revista Júnior QPassa!!
Teniu a les vostres mans l’exemplar 2. Aquest número segueix amb les 
seccions-apartats de l’anterior amb alguns canvis.

Necessitem adolescents i joves que s’impliquin en projectes comunicatius, 
expressius, crítics i reflexius amb la nostra societat i, per sobre de tot amb 
el que ells hi fan.

Estem en un context social molt complex; molta tecnologia, índex elevat 
d’individualismes, dificultats de treball en equip,…és en aquest context on 
el lleure educatiu hi té un paper molt important.

El projecte Revista Júnior QPassa!! neix d’una motivació juvenil, aquesta va 
ser recollida pels professionals i entre tots s’inicia aquesta aventura peri-
odística.

L’equip educatiu valora com un èxit poder confeccionar una nova edició i 
donar l’oportunitat a altres usuaris per fer de “mini- reporters”.

Per a nosaltres el lleure és un espai neutral que pot transformar-se en 
oportunitats d’innovació i creació de diversos formats audiovisuals, per 
exemple: televisió, ràdio i premsa. La televisió ha estat un projecte que s’ha 
dut a terme durant tres anys, la ràdio s’inicia enguany i fa dos anys que ens 
estem introduint en el món de la premsa.

Tenim clar que desenvolupant projectes audiovisuals estem treballant de 
forma transversal amb l’àmbit educatiu reglat. Això suposa un complement 
educatiu a la tasca dels centres escolars.

Aquest exemplar es publicarà en format digital tenint en compte la política 
d’estalvi de material i l’emergent entrada de les noves tecnologies a la nos-
tra societat.

Esperem que us agradi. Fins aviat.
Equip de redacció Revista Júnior QPassa!

En aquest número han col·laborat 
els adolescents del Casal Júniors. 
Les seccions de la publicació han 
estat coordinades per usuaris del 
servei.

Editorial: Equip educatiu

Presentació: Albert López i Tauler

Temes d’interès: 
Ivette Royo Noguera

El Reportatge fotogràfic: 
Alexandra Montoliu Blázquez
Equip educatiu

Articles d’opinió: 
Marina Cañadas, Marta López,
Bianca Petre, Camilo Arias,
Alexandra Montoliu i Laura Rama

Entrevistes: 
Pau Gamundi, Tomás Martinez i
Blanca Gallego

Els Professionals opinen: 
Anna Viñas, Jordi Iglesias,
Narcís Heras i Equip educatiu
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Tomás Martínez
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Editorial Benvinguts

Les solucions als problemes d’espais 
al nostre Ajuntament són un inconve-
nient que no és senzill de solucionar. 
Per sort, tenim un poble viu, divers 
i amb empenta, fet que suposa un 
munt d’avantatges i que ens dóna un 
valor afegit que cap política pot reem-
plaçar. 

Gestionar les diverses necessitats de 
tots els ciutadans del nostre munici-
pi és tot un repte i un plaer alhora. 
Vosaltres, els adolescents que ja no 
sou infants i que encara no sou joves, 
heu de tenir a la vostra disposició un 
espai per portar a terme les vostres 
activitats i projectes, un lloc de refe-
rència, el vostre espai.

Conscients, tant jo com a regidor 
responsable de l’àrea d’infància i 
joventut, com la resta de l’equip 
de govern, d’aquestes necessitats, 
hem dirigit els nostres esforços 
a tenir apunt, per finals d’aquest 
estiu, un Espai Jove remodelat i, 
també, un espai per a vosaltres, els 
juniors. 

La vostra és una etapa de canvis, 
un pas vital entre la infància i la jo-
ventut, que podeu compartir amb 
els més petits i amb els més grans, 
cert, però que també necessita un 
punt de referència, un espai propí.

A disposar!

Benvolguts/des,

Aquesta és la segona ocasió en 
la que em brindeu l’oportunitat 
d’obrir, d’una forma testimonial, el 
nou número de la vostra qpassa! 
En primer lloc us vull felicitar per la 
qualitat dels vostres escrits, i en se-
gon lloc us vull reconèixer, especi-
alment, l’esforç esmerçat en aquest 
i en cadascun dels projectes que 
heu tirat endavant. 

Amb aquest breu escrit, no me 
n’aniré per les branques, com mas-
sa sovint fem els adults, i em cen-
traré en allò que sé que us preocu-
pa més, tant als juniors, o sigui, els 
usuaris del casal, com als vostres 
responsables, els monitors que us 
acompanyen dia a dia.

Albert López i Tauler
Regidor de l’Àrea d’infància 
i adolescència
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

ALBERT LÓPEZ TAULEREQUIP EDUCATIU CASAL JÚNIORS
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Reportatge fotogràfic

Aquest any s’ha iniciat un nou projecte on els nois i noies de 1r i 2n ESO ajudem als monitors/es de la Casa Lila a 
fer les activitats de lleure educatiu. Les edats dels nens i nenes del servei de la Casa Lila estan entre 3 i 7 anys (de 
P3 a 1r de primària).

L’experiència ha estat bona però, hem pogut comprovar que educar els nens d’aquestes edats no es gens fàcil.
Al finalitzar el projecte, els participants van obtenir un diploma d’aprofitament expedit per la tècnica i els monitors 
del servei.

Després d’aquest projecte iniciarem el “Voluntariat amb la 3a Edat” i, d’aquesta forma finalitzarem el programa de 
voluntariat júnior.

La pràctica de l’esport a 
l’adolescència

L’esport és una activitat que agrada a tothom, clar almenys és el que a mi em sembla.

Sempre pensem en la classe d’educació física, que potser no agrada a tots, però jo vull anar més enllà i comentar-vos 
quan la pràctica es centra a nivell personal o sota les sigles d’un club. 

Tothom fa alguna mena d’esport ja sigui el cap de setmana, sol o amb la família, a córrer, amb bicicleta, al gimnàs per 
a tenir el cos més musculat, fent aeròbic, etc.

També n’hi ha que practiquem l’esport amb un club i competim arreu de Catalunya, i aquesta opció és la que m’agra-
daria explicar-vos doncs és una situació que conec i sé el que representa a nivell familiar i personal.

Això implica moltes hores d’entrenament i molts viatges que has de procurar no afectin de forma negativa en els 
estudis que són el realment important per la nostra formació. 

Però la nostra afició per l’esport i les ganes de jugar bé i guanyar fan que l’esforç i els premis siguin la millor recompen-
sa que pugui tenir un esportista, i els adolescents encara més perquè som competitius i sempre volem més i millor.

IVETTE ROYO NOGUERA ALEXANDRA MONTOLIU

Projecte “Voluntariat Compartim”
Octubre 2012
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Per Halloween, com és tradició, el Casal fa un sopar 
de celebració. Vam anar disfressats de personatges de 
por durant tota la nit. 

Quan van arribar tots els participants, els monitors 
varen donar una carta on posava una introducció del 
que es faria aquella nit. A continuació ens varem esti-
rar tots junts al terra amb les llums apagades.

L’Ana, una de les monitores, ens va explicar una his-
tòria de por. Després d’aquella història impactant vam 
preparar entre tots el “Gran Sopar”.

Halloween
Octubre 2012

Llavors va ser el moment de buscar en Rafa, que nos-
altres ens pensàvem que estava a la Casa Lila i ell esta-
va a casa seva, no sabem que feia.

Ens varem portar malament i les monitores, l’Alba 
i l’Ana, ens van haver de cridar l’atenció en diverses 
ocasions.

Quan tots estàvem més calmats vam començar la se-
gona part del sopar. Es va fer un acte de lliurament de 
premis, a la millor disfressa de la nit. Vaig guanyar el 
tercer premi de disfressa!!! 
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Bitlles
Octubre 2012

La primera activitat mensual que varem fer amb el Ca-
sal va ser la “Sortida a la Bolera de Platja d’Aro”. Vam 
arribar a les instal·lacions de la Bolera, allà varem fer 
dos grups i vam començar les partides de bitlles.

Va ser genial!!

A l’acabar vam estar una estona a fora jugant, parlant, 
rient i comentant les partides. Després van venir els 
pares a buscar-nos.

L’activitat extraordinària del primer trimestre del curs 
ha estat l’Acampada. Es van apuntar quinze nois i noies 
de 1r i 2n ESO. 

La primera activitat que varem fer va ser el “Team 
bulding”; va ser molt divertida i varem riure molt. Se-
guidament va ser el torn dels “Jocs cooperatius” per 
equips (nois contra noies). Aquesta activitat la va gua-
nyar el grup de noies!!!

La segona activitat va ser munyir una vaca, aquesta 
portava llet de veritat. A l’acabar de munyir ens rega-
laven un batut de xocolata. Per cert estava boníssim.

Acampada
Novembre 2012



QPASSA! · Revista Júniors · Recull fotogràfic · 1312 · QPASSA! · Revista Júniors · Recull fotogràfic

Per acabar la primera part de l’Acampada, tots varem 
jugar a un “Futbolí humà” i un “Sumo japonès”. Va ser 
increïble, tots amb la vestimenta original de sumo.

Després d’aquests jocs esportius va començar l’Acam-
pada “El Monestir”. Es van fer tres grups amb un por-
taveu, una d’elles era jo, i havíem de seguir les normes 
que ens deien els superiors: el bisbe i la mare.

Com que estem en crisi ens varem haver de vestir amb 
bosses de plàstic i cintes per ambientar-nos a la Pine-
da del Riuet. 

Per la nit es va fer una discoteca júnior, tots els cape-
llans hi estaven convidats. 

Al dia següent es va esmorzar i els monitors van deixar 
temps lliure.

Abans de marxar a casa varem anar a la platja, que hi 
feia un bon sol, amb la intenció de fer un “pichi” que 
al final no es va fer.

A mi em va agradar molt el Team Bulding però, l’Acam-
pada si la comparem amb l’any passat no va estar a 
l’alçada de les nostres expectatives.
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Programa de ràdio 
Desembre 2012

Aquest any hem volgut conèixer com es fa un progra-
ma de ràdio. El Casal Júniors i Ràdio Platja d’Aro ens 
han donat l’oportunitat de tenir un espai de ràdio.

Amb els monitors hem preparat un guió per poder 
entrevistar a un representant de cada partit polític de 
Platja d’Aro. Volíem conèixer la seva opinió sobre te-
mes actuals: la independència, les retallades, el futur 
dels joves, l’oci nocturn, l’adopció...

Ens ha agradat molt l’experiència de poder sortir al 
carrer i poder entrevistar personalment. Tots ens han 
rebut molt bé i ens han donat ànims en els nostres 
projectes del casal. 

Aquest projecte consta de varies parts: programació, 
preparació, gravació, edició i emissió. Ha estat una 
mica lent però el resultat ha estat correcte.

Gràcies per donar-nos l’oportunitat de conèixer aquest 
mitjà de comunicació.

A reveure Camilo!
Gener 2013

Un dels nostres companys del Casal ha marxat de Plat-
ja d’Aro amb la seva família. Tots els participants del 
Casal varem decidir fer-li un petit detall, va consistir 
en una postal on cadascú firmava i li podia posar una 
dedicatòria.

Li va costar contenir les llàgrimes i l’emoció. Aquest 
fet ens va demostrar que li va agradar molt i que ens 
tenia afecte. Cada un de nosaltres es va acomiadar 
personalment i varem quedar que ens parlaríem per 
Internet, pel facebook del Casal,... (xarxes socials).

Tots els companys esperem que aquesta nova etapa 
sigui bona per ell.

Activitat esportiva
Tot l’any

Cada dimarts, el Casal, de 17 a 19h sortim a fer es-
port. Toquen diferents esports, jocs i activitats segons 
la programació.

Normalment fem bàdminton, mini-tennis, bàsquet, 
futbol de sala, hockey,... El bàdminton és l’esport que 
més m’agrada i se’m dóna bé.

Està bé tenir un dia dedicat a l’esport i poder utilitzar el 
pavelló per si plou o fa mal temps.
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L’any 2006 es va crear un grup 
anomenat Casal Júniors. Aquest 
es va començar tenint en compte 
que hi havia molts nois i noies que 
rondaven pels carrers. Des d’un 
inici que no tenim un espai per 
nosaltres, per tant ens hem trobat 
sense llibertat i sense intimitat.

La veritat es que no s’està mala-
ment, però hi ha vegades que ne-
cessitaríem el nostre racó.

Ara estem en un petit lloc on hi 
ha molt poc espai i de vegades 
necessitem sortir d’aquell quadrat 
tan petit. Al no tenir l’espai sufi-
cient i adequat ens revolucionem 
molt i fàcilment ens agobiem.

Tampoc tenim cap material ni cap 
recurs que ens permeti estar cò-
modes. 

El patinatge és un esport unisex. 
Faig patinatge des de fa set anys. 

Des de ben petita que he volgut 
ser patinadora. Vull ser-ho perquè 
és un esport que m’agrada molt.
 
Quan feia patinatge a les pistes de 
l’escola hi havia un noi que també 
en feia.

 

Hola em dic Camilo Arias, tinc 13 
anys i he nascut a Colòmbia. Ac-
tualment visc a Platja d´Aro amb 
la meva mare i amb la meva ger-
mana petita.

Bé, ara estic molt feliç aquí a Cat-
alunya perquè el que estic vivint 
m’està fent madurar com a per-
sona. Des de que he arribat m’ha 
agradat tot el que estic veient. He 
conegut a molta gent, la majoria 
són amics i quan estic amb ells 
em considero afortunat.

En el meu país estava molt bé, 
però aquí estic millor perquè 
m’envolto de persones que em 
volen i es preocupen per mi.

Tots els meus companys m’han 
acollit molt bé, molts d’ells em 
diuen “Parrales” o “Kamilito”; 
aquests sobrenoms no em mo-
lesten, al contrari m’agrada que 
m’ho diguin. 

Aquí puc ser com sóc jo, un 
noi de 13 anys que li agrada 
el futbol i cantar, que valora 
l’amistat i la convivència amb els 
altres, tot i que estic en un mo-
ment de la meva vida complicat: 
l’adolescència.

Per acabar m’agradaria dir que es-
tic molt content i agraït a Catalu-
nya i als catalans. Espero que ens 
veiem properament.

Fins aviat!

Necessitem un espai Què és per mi 
ser una júnior?

La meva 
experiència Només tenim dues taules i unes 

cadires que són molt incòmodes. 
Nosaltres no demanem massa, 
però un sofà amb una “tele” o un 
espai on poder tenir les nostres 
intimitats no estaria gens mala-
ment.

També per culpa de l’espai no hi 
ha molta gent que es vulgui in-
scriure al Casal Júniors, perquè té 
la fama de no tenir aquest “espai” 
que necessitem.

Tenim el dret a tenir un espai 
digne!!
Tot i això els monitors/es del 
Casal ens preparen activitats i ens 
ho passem bé. Ells són els que 
aguanten les nostres crítiques so-
bre l’espai, el material,...
Aquest escrit és una crítica que té 
l’objectiu de fer visible una realitat 
que s’hauria d’arreglar.

Al principi ens resultava una mica 
estrany, però amb el pas del 
temps... tothom deia i diu que és 
“gai”.

Crec que tothom té el dret d’es-
collir l’esport que més li agrada, 
encara que tradicionalment xoqui 
amb els prejudicis i estereotips 
socials.

El patinatge

Quan feia cinquè de primària, amb més o menys 10 
anys vaig començar a sentir a parlar del Corfbol. El 
vaig practicar a l’assignatura d’Educació Física i em va 
agradar molt.

L’ any següent, a sisè, em vaig apuntar i fins a primer 
d’ ESO que encara el segueixo practicant; m’agrada 
molt. Cada vegada vaig aprenent més. Ara estic en un 
equip del meu institut: l’IES Ridaura. El Corfbol és un 
esport d’equip jugat entre dos equips que cerquen in-
troduir una pilota dins d’una cistella de color groc. Els 
equips són mixts, formats per quatre homes i quatre 
dones, i l’àrea de joc es divideix entre les zones d’atac 
i defensa. 

El Corfbol és un esport que es basa en els principis 
de la cooperació i no de violència. Aquest esport ve 
d’Holanda i va arribar a Catalunya l’any 1980. Els par-
tits es divideixen en dues parts de 30 minuts, amb un 
descans de 15.

En atac, els quatre atacants es poden anar passant la 
pilota amb l’únic impediment que no poden despla-
çar-se amb ella. Amb la pilota a les mans es permet 
“pivotar”. L’objectiu és aconseguir desmarcar-se per 
fer una cistella.

En defensa, s’ha d’impedir el llançament dels jugadors 
de l’equip rival. Només es poden defensar jugadors del 
mateix sexe, i mai en superioritat numèrica (un atacant 
només pot ser defensat per un defensor). No es pot 
treure la pilota de les mans, només es pot interceptar. 

La cistella està situada a 6,67 metres de la línia de fons 
en les pistes interiors i a 10 metres a les pistes exteri-
ors. L’alçada és de 3,5 metres (a les categories infantils 
l’alçada és menor). També hi ha el Mono-corfbol que 
és per categories infantils. Que és igual que el Corfbol 
però només canvia la pista, els jugadors i alguna regla. 
La pista en Mono-corfbol és la meitat de la pista de 
Corfbol i està format per dos nois i dos noies.

Bé, espero haver-vos apropat una mica més a l’esport 
del Corfbol.

Ser una júnior no es fàcil, no. No és només anar amb 
un grup de nois i noies a passar la tarda, no, és passar 
la tarda amb gent de la teva edat, que t’escolta, que fan 
activitats amb tu,... arriben a ser mil coses.
 
La meva experiència personal va començar fa quatre 
anys; un dia plujós, estava sola, no arribaven nois i no-
ies, i quan van començar a arribar no coneixia a ningú, 
però poc a poc ens varem anar coneixent tots plegats.  
Cada cop m’agradava més anar-hi perquè m’ho passa-
va molt bé, però el millor de tot, deixant de costat això 
es que sempre tindràs una persona que t’escolta i que 
intenta donar-te els millors consells que pot.

No només es passar la tarda amb els teus amics o ami-
gues, sinó que els monitors busquen qualsevol excusa 
per poder fer una activitat extraordinària, una acampa-
da, unes colònies, una super-gincama i mil coses més 
per passar-ho de meravella. Però no només això!!!. He 
estat tres anys sent una júnior, i tingui l’edat que tingui, 
el meu cor seguirà sent una júnior. 

CAMILO ARIAS ALEX MONTOLIU LAURA RAMA CASADEVALL

MARTA LÓPEZ MORENO

Corfbol o korfbal
BIANCA  PETRE
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Bons estudiants
A l’institut hi ha estudiants llestos i d’altres que no ho 
són tant. No dic que siguin “tontos” però la veritat és 
que els costa una mica més.

Als bons estudiants els costa relacionar-se i adaptar-
se, com per exemple una nena de la meva classe que 
és molt llesta i tots li diuen “empollona”.

Crec que no passa res per estudiar i esforçar-se una 
mica més. No hem de ser “superdotats”, però aprovar 
i esforçar-se una mica més no costa res.

Actualment el que està ben vist és suspendre i per 
tant els que aprovem o traiem bones notes som una 
minoria.

Un dia la meva mare em va dir que abans era al revés, 
tots aquells que aprovaven i treien bons resultats es-
taven molt ben considerats.

Què ha passat? On és el problema?

Què passa que els bons estudiants no som divertits, 
simpàtics, agradables,..., doncs em considero bona 
estudiant, divertida, simpàtica, agradable, bona ami-
ga,...

El que és important és tenir uns objectius, esforçar-
se i lluitar per arribar-hi. Els bons estudiants seguim 
aquesta estructura.

M’agradaria que em valoressin com a persona i no 
com un expedient acadèmic.

En què consisteix el paper de la 
policia en la societat?
El paper de policia consisteix en 
posar ordre en la societat i vigilar 
que cap ciutadà incompleixi les 
lleis. 
 
És complicada la professió de 
policia?
Sí. Perquè s’han de prendre deci-
sions que poden estar en joc les 
vides dels ciutadans. 

Alguna vegada t’han intentat ferir?
Si. Especialment, quan fèiem les 
proves d’alcoholèmia.

En alguna situació has tingut 
por?
Sí. Tens més por després de que 
hagi passat la situació, que en el 
moment que l’estàs vivint. 

Has disparat alguna vegada?
No, només a les pràctiques i es-
pero que no ho hagi de fer.
 
Els policies, per la seva profes-
sió han de donar més exemple a 
la societat?
Si.

Entrevistes
BLANCA GALLEGO · PAU GAMUNDI · TOMÁS MARTÍNEZMARINA CAñADAS

Com es diu el gos? 
El gos es diu Max

En Max és un gos de bomber o 
és un aspirant? 
En Max es un aspirant a bomber.

A quina edat comença l’entrena-
ment?
Amb entrenament específic 8 me-
sos 

Què fa en Max? 
En Max fa 3 especialitats: grans 
àrees, recerca d’enderrocs i allaus 
de neu.

Com descrius el teu ofici? 
Ser bomber és una feina per ajudar els altres i prote-
gir el medi ambient per això se’ns demana treballar al 
100% 

Quant es triga des de la trucada d’alarma fins la 
sortida?
Qualsevol lloc del parc ha d’estar preparat per sortir 
amb el camió. Triguem com a màxim 1 minut. S’ha 
d’estar preparat per qualsevol emergència (ni la me-
teorologia adversa pot complicar les nostres actuaci-
ons).

Què es sent de camí a l’emergència? 
Quan anem a un sinistre pensem amb el que ens po-
dem trobar (tenim informació de com poder resoldre 
la emergència).

T’agrada la teva feina?
M’agrada molt la meva feina i estic orgullós de poder 
fer-la.

Quin tipus d’emergències us trobeu? 
Prevenció, extinció d’incendis i salvaments (recerques 
de treure aigua, obrir ascensors etc).

Com funciona la bomba del camió? 
El motor del camió fa girar la transmissió i aquesta fa 
girar la bomba. La bomba pot tirar amb alta fins a 40 
bars i baixa fins a 20 bars. La alta es fa servir per foc 
forestal perquè hi ha mes pressió i menys cabdal, la 
baixa per focs d’ indústria, habitatge i pels camions.

Quin és el cas més impressionant que us heu trobat?
En plural, els accidents de trànsit quan ens trobem el cas que  moren per-
sones i especialment quan són nens.

Que ha d’estudiar una persona per ser policia?
Ha de estudiar ESO (Educació Secundària Obligatòria), després ha de fer 
oposicions. Seguidament te que anar a l’escola de policies nou mesos i 
després aprovar. Finalment tens que estar un any de pràctiques.

Com està afectant la crisi als policies?
Segurament, com a tothom. A nivell de policia s’ha trobat que hi ha gent 
que roba per poder alimentar-se, però no és el cas del nostre poble. 

Que t’ha motivat per arribar a escollir la professió de policia?
M’ha motivat creure en les normes i també perquè sempre m’ha agradat  
ajudar als ciutadans.

Quants anys fa que treballes de policia?
Fa vint-i-sis anys que em dedico a la professió de policia.

Com fa el rescat? 
En Max busca la possible víctima 
amb el “xurro” (la seva joguina). 
Quan troba la víctima borda per 
demanar la joguina al seu guia (jo), 
i el trobo per la bordada del gos.

Quina diferència hi ha entre els 
gossos policia i els de bombers? 
Els gossos policia són de la Gene-
ralitat, per tant sempre estant a la 
seu de la unitat canina policial.

Quina és la història dels gossos 
de rescat? 
Els primers gossos de rescat són 
de la segona guerra mundial, 
aquests gossos portaven un collar 
i quan trobaven la víctima seguien 
en comptes de bordar. D’aquesta 
forma marcaven i agafaven el pen-
joll a la boca. Després tornaven a 
buscar el seu amo amb el penjoll 
a la boca, d’aquesta manera el gos 
no bordava i no era localitzat per 
l’enemic. Aquesta forma de mar-
catge es diu bumerang perquè el 
gos troba la víctima i va fent viat-
ges d’anada i tornada.

 

 

 
TONI OLIVERAS

XAVI GALLEGO

MARTÍ BOYERO
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Nova 
normativa

JORDI IGLESIAS

Adolescents
•	 L’adolescent és aquell noi/a que està travessant una 

edat difícil. En aquesta etapa de la seva vida succeeixen 
canvis bruscs i en poc temps.

•	 Aquest individu ja no és un infant però tampoc és 
un adult. Li costa entendre moltes coses que li passen 
en el seu cos i en el seu cap.

•	 Se li plantegen multitud de situacions, les quals ha 
d’afrontar sense tenir l’experiència ideal per fer-ho. 
Nous rols a desenvolupar, noves responsabilitats i 
nous reptes.

•	 Els altres comencen a comportar-se de forma 
diferent o és ell que percep com a diferent aquella 
actitud que en realitat és la de sempre.

•	 Reclama independència, tot i no saber la quantitat 
ni com buscar-la, ni tan sols el per què la vol, només 
sap que la vol i prou.

•	 Aparenta seguretat però es sent brutalment insegur. 
Per un costat necessita allunyar-se dels pares i de 
l’ambient familiar fins al moment i, per l’altre segueix 
sent un nen que necessita protecció i alguna persona 
que li mostri el camí a seguir.

•	 La inseguretat que té es manifesta de moltes 
maneres: pensa que el seu comportament no és 
l’adequat, que qualsevol persona ho faria millor que ell 
i necessita veure en els altres aquells errors que no es 
perdonen, per poder criticar-los àmpliament.

•	 L’adolescent és la persona més crítica i dura amb 
els altres.

•	 L’aspecte físic, l’opinió que els altres tenen sobre 
ell, les qualificacions escolars, els amics, l’amor i 
les relacions en general són els principals temes de 
conversa de l’adolescent.

•	 No l’interessa versions que no siguin la seva 
(egocentrisme).

•	 Només vol ser escoltat per sentir-se millor, no per 
canviar d’opinió.

ALBA ROS ROLDÁN · RAFAEL SAPERAS COLL
Com afectarà als premonitors i ajudants de monitor/a?
Els joves de 14 a 17 anys no es veuran afectats perquè els cursos de premo-
nitors i ajudants de monitor, no són una formació reglada i cada una de les 
escoles d’educadors en el lleure tenen el seu propi pla d’estudis. 
La Generalitat de Catalunya en el seu moment ja va donar llibertat a les escoles 
oficials perquè aprovessin el seu propi pla de formació.  

Com afectarà als Monitors/es i Directors/es d’Educació en el Lleure 
que ja tenen la titulació?
Aquest col·lectiu no es veurà afectat pels canvis, ja que la nova normativa 
té previst que tots els títols obtinguts a l’empara de les Ordres de 25 de 
novembre de 1981, per les quals s’establien les etapes d’aquests cursos, 
i els obtinguts posteriorment, quedin homologats de manera automàtica.

Com afectarà als alumnes que vulguin obtenir els nous títols?
Les persones que es vulguin treure aquests títols creiem podran trobar 
avantatges però també inconvenients amb l’aplicació de la nova normativa.
•	La nova formació serà de més hores i conseqüentment s’haurà d’incrementar 

substancialment el cost dels cursos i això voldrà dir que els cursos seran més 
llargs i més cars que en l’actualitat.

•	Amb l’aplicació de la nova normativa no hauran de fer el curs de directors/
es els alumnes que hagin obtingut els títols de Tècnic/a Superior en Animació 
Sociocultural i Turística i de Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació 
Sòcioesportiva ja que segons el Departament d’Ensenyament capaciten per a 
desenvolupar les funcions del director/a d’activitats d’educació en el lleure i de 
monitor/a d’activitats d’educació en el lleure.

•	Tampoc hauran de fer el curs de monitor/a els que hagin obtingut el títol de 
Tècnic/a en Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure ja que també segons 
el Departament d’Ensenyament capacitarà per a desenvolupar les funcions de 
monitora i monitor d’activitats d’educació en el lleure.

•	Per altra part està per veure si finalment els alumnes que hagin fet el curs de 
directors/es amb aquest nou pla d’estudis podran accedir directament als futurs 
CFGS de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística i el de Tècnic/a 
Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva. Tenint en compte que els 
únics requisits d’accés en l’actualitat són tenir el títol del batxillerat, o un altre títol 
de tècnic/a superior, o equivalents, o haver superat la prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 
anys.

•	També està per veure quina part es convalidarà dels mòduls formatius de monitor/a 
i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a persones amb 
titulació universitària de la família de les ciències socials i l’educació.

En resum, a partir del dia 1 de setembre de 2013 fer el curs de monitors/
es o de directors/es tindrà un cost més alt ja que el nou pla d’estudis exigi-
rà per a cadascun d’aquests cursos moltes més hores de formació.

Per altre part com ja he explicat abans, aquests nous canvis no afectaran 
als joves de 14 a 17 anys que es vulguin formar com a premonitors o aju-
dants de monitor/a, cursos que no estan especialment pensats per des-
prés anar a treballar. Aquests cursos són un bon incentiu, perquè, quan els 
participants tinguin l’edat, decideixin formar-se com a monitors de lleure i 
siguin ells mateixos qui organitzin o ajudin a portar a terme les activitats de 
lleure habituals a la seva entitat o municipi.

Com afectarà als joves la nova 
normativa en la formació de Mo-
nitors/es i Directors/es d’Edu-
cació en el Lleure amb l’aparició 
de les Qualificacions Professio-
nals i les Certificacions Profes-
sionals?
Fins aquest moments hi ha hagut 
molta incertesa sobre el món del 
lleure educatiu des del punt de 
vista de la formació ja que els cur-
sos actuals d’educació en el lleure 
s’han hagut d’adaptar a les no-
ves qualificacions professionals i 
certificacions professionals. Tot el 
procés d’adaptació ha sigut molt 
incert i no estava clar quin seria 
el futur.

Ara en aquests moments la cosa 
ja està més clara i ja està en pro-
cés d’aprovació una nova norma-
tiva que regularà la formació de 
Monitors/es i Directors/es d’Edu-
cació en el Lleure per tal d’adaptar 
aquestes formacions a les noves 
qualificacions professionals i  les 
certificacions professionals.

Per contextualitzar la cosa cal re-
cordar que la normativa actual 
és antiga i això ha estat una bona 
oportunitat per actualitzar una 
normativa, ja una mica obsoleta, 
i els continguts formatius, adap-
tant-los definitivament als nous 
temps i les noves necessitats. Està 
previst per la Direcció General de 
Joventut que aquesta nova regula-
ció amb l’aplicació dels canvis que 
comportarà entri en vigor l’1 de 
setembre de 2013.

Com ens formem?
EQUIP EDUCATIU

Ens trobem en un context social, econòmic i polític 
de molta complexitat. És en aquests períodes quan 
es requereixen professionals que estimin, mimin i en-
tenguin l’educació com un procés formatiu integral, 
global, divers i mutu (professor/a- alumne i alumne- 
professor/a).

Tot i això, encara que els professionals de l’educació 
posseeixin aquestes característiques hi ha aspectes 
que no poden ésser ensenyats ni instruïts en cap es-
cola i/o universitat. La pregunta clau és: ens formen 
correctament a les universitats i escoles superiors? 
Per què les universitats fabriquen professionals que 
obtenen bons resultats acadèmics?

Aquestes qüestions donen pas a múltiples reflex-
ions; una d’elles és la quantitat de professionals de 
l’educació que tot i tenir un gran expedient acadèmic 
fracassen en el seu dia a dia escolar. En aquests ca-
sos els perjudicats com sempre són els alumnes dels 
centres. 

El fet d’obtenir bons resultats acadèmics no significa 
ser un bon professor/a ni aconseguir-ho a curt ter-
mini. 

Primerament és important la vessant personal del 
treballador; és a dir, quines motivacions té, quin grau 
d’implicació posseeix, si és o no és vocacional,.... El 
currículum universitari i l’expedient acadèmic haurien 
de ser complementaris.

Seguidament, el professor que surt de la facultat ne-
cessita una formació permanent i continua que el vagi 
polint a nivell educatiu, metodològic  i estratègic.

A les preguntes formulades anteriorment penso que 
ens formen a mitges i que tenen més importància els 
bons resultats que no el bagatge personal. Si volem 
que els professionals entenguin l’educació del segle 
XXI, basada en els processos i no només en els re-
sultats, cal que en primer lloc formem en la mateixa 
direcció els nostres alumnes, que posteriorment exer-
ciran de docents.
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ANNA VIñAS

Fa més de quinze anys que treballo amb adolescents i, he de confessar que m’agrada molt. Tinc la sort de poder 
acompanyar a molts nois i noies i a les seves famílies en el seu creixement  i en les diverses  experiències que els 
fan evolucionar. Algunes d’aquestes experiències són molt difícils i doloroses, però els ajuden a créixer i a madurar. 
D’altres, poden ser esbojarrades i divertides, o perilloses i poden no ser compreses pels adults.

Tot  això té molt a veure amb que quan un nen o nena es converteix en adolescent, la necessitat psicològica que 
té és diferenciar-se de la seva família i assolir la independència. Aquí és on comencen les pors i preocupacions 
dels pares. Si sumem a això la gran pressió que té l’adolescent per complir les expectatives socials i familiars d’èxit 
en la seva vida, entenem la situació d’aquest  adolescent  que s’està obrint camí cap a un món nou. Els adults hem 
de saber reconèixer aquesta situació, cosa que moltes vegades resulta molt difícil. Però és necessari per que això 
ajuda a l’adult a crear un context  dins el qual pot afavorir el desenvolupament del seu fill o filla. És necessari que 
l’adult actui de forma que permeti conservar la dignitat de l’adolescent, desenvolupar el seu sentit de l’autoestima i 
ajudar-lo a que trobi espais útils i positius que donin la possibilitat que es faci madur socialment. Això no vol dir que 
no se li hagin de posar límits, crec que el límit és sa i molt positiu. La idea seria la d’una balança que va oscil.lant 
entre el límit i el vincle que afavoreix la relació de respecte i acceptació cap al noi o noia. 

La resolució de l’etapa de l’adolescència no és ràpida ni senzilla, pares i adolescents han de practicar la paciència i 
conservar una actitud amorosa i comunicativa. A vegades no calen paraules, els gestos i la comunicació no verbal  
poden ajudar molt.  Les demandes de l’adolescent solen ser contínues i molt exigents, davant d’aquestes demandes 
els pares solen sentir-se agobiats i alguns tendeixen a acceptar-les per no haver de discutir i d’altres a tenir sempre 
el “NO” a la boca. Sovint recomano als pares que busquin i donin suport a tots els aspectes dels seus fills en que 
puguin dir un “Sí” adequadament i només diguin “NO” quan sigui molt necessari. Sempre es poden trobar opcions 
intermitges quan no es vol dir sempre “Sí” o sempre “NO”.

L’actitud de guanyar o perdre és el que configura les lluites de poder. El que es juga en tota lluita de poder és qui 
serà el guanyador i la majoria de la gent sol tenir clar que només un sol pot guanyar. Aquestes lluites de poder solen 
acabar malament, ja que la relació es fa malbé i l’autoestima del que perd sol baixar. Els pares i els fills es necessiten 
i s’estimen mútuament i poden aprendre a utilitzar les actituds en que guanyen totes les parts. 

En la primera actitud, on un guanya i l’altre perd, els pares solen buscar un càstig. En l’actitud en que tots guanyen, 
els pares ensenyen als seus fills a ser creatius i negociar i, a més a més, reforcen l’afecte. En la meva experiència, he 
conegut alguns pares que  intenten solucionar els conflictes amb diners, sota el meu punt de vista aquesta actitud 
no ajuda sinó que sol anar passant factures i distanciant-los els uns dels altres.  Durant aquest període de grans 
canvis, pares i fills esdevenen uns desconeguts i tots han d’adonar-se que es tracta de tornar a conèixer a aquells 
que més s’estimen. La diferència entre l’èxit i el fracàs és afrontar aquesta etapa amb MÉS AMOR I MENYS POR.

He vist  famílies que han resolt amb èxit  l’aventura de l’adolescència. Han buscat aspectes positius dels seus mem-
bres i els han potenciat. Hi ha adolescents que han realitzat grans canvis, que han inventat alguna cosa creativa, 
que han resolt conflictes amb molta valentía, afrontant les conseqüències dels seus actes.  Des d’aquestes pàgines 
vull animar i convidar a totes les persones del municipi, ja siguin pares o adolescents, vells o joves, homes o dones 
..., qualsevol persona que sigui capaç d’explicar alguna iniciativa creativa que algun adolescent ha tingut, pot ser 
un adult que recordi la seva pròpia adolescència, algun adolescent que vulgui explicar la seva iniciativa o la d’algun 
amic proper, etc...  

La meva idea seria recollir, en aquesta publicació,  fotografies i relats d’adolescents que hagin utilitzat la seva ener-
gia per aconseguir coses meravelloses: visitar i ajudar un avi, realitzar intercanvis de coses que ja no es fan servir, 
organitzar activitats per aconseguir diners per alguna cosa pels altres, fer un grup de música, organitzar activitats 
esportives... i infinitat de coses més.  AIXÍ QUE ESPERO ELS VOSTRES ESCRITS O FOTOS PER DEMOSTRAR QUE 
L’ADOLESCÈNCIA ÉS UNA AVENTURA  RICA, CREATIVA I MERAVELLOSA!!!!

El fracàs escolar
El fracàs escolar no és una novetat del segle XXI, va 
néixer amb la creació dels centres escolars. Habitual-
ment es relaciona amb aquells alumnes que no acon-
segueixen arribar a les pretensions i objectius marcats 
des del sistema educatiu.

Per començar ens hauríem de fer unes preguntes: 
Què significa fracassar? Qui està implicat en un fracàs 
escolar d’un alumne?

Personalment crec que en el marc educatiu actual “fra-
cassar” vol dir no arribar a uns mínims exigits pel siste-
ma. La reflexió és la següent: si els imposem les metes 
i/o objectius que han d’assolir potser no són ells els 
que fracassen sinó nosaltres.

Els centres educatius s’han acostumat a valorar els 
seus assistents entre “bons alumnes” i “mals alum-
nes”, potser estaria bé no valorar el fracàs com un 
sol indicador negatiu de l’alumne; és a dir, hem d’en-
tendre el fracàs com una situació compartida: escola, 
societat, família,…

La dificultat està en assumir la nostra culpa, ja que 
sempre és més fàcil culpabilitzar els altres, però l’edu-
cació, en part, es basa en assumir fracassos com una 
part més del procés que ens ha de portar cap a la mi-
llora i/o canvi. Un fracàs no és negatiu sinó esdevé una 
oportunitat de millora i de progrés.

A varis intel·lectuals, en el seu moment, se’ls va dir que 
no servirien per res i que eren uns fracassats. Amb el 
temps s’ha comprovat que el fracàs si està controlat 
i seguit de prop pot ser passatger i de curta durada; 
el sistema educatiu, els docents i els professionals en 
general hem d’estar al costat d’ells per tal de guiar el 
procés educatiu.

Per tant, hem de tenir en compte com emprem aques-
ta paraula: fracàs, ja que majoritàriament s’utilitza amb 
connotacions negatives. Educar és atendre a totes les 
diversitats educatives del grup-classe i, en conseqüèn-
cia no podem deixar de costat aquells alumnes que 
semblarien guiar-se cap al fracàs.

Per finalitzar és important tractar el fracàs de forma 
transversal, multidisciplinar i interrelacionada; és a dir, 
tots hem de participar per poder atendre correcta-
ment aquell alumne amb possibles indicis.

RAFAEL SAPERAS COLL NARCÍS HERAS TRILLA · PSICòLEG CLÍNIC L’ALTERNATIVA

Qui no s’ha trobat més d’una i dues vegades, que els 
pares o parella us han recriminat per l’ús excessiu que 
feu del vostre mòbil o del vostre ordinador. Que pas-
seu massa estona parlant pel Facebook o WhatsApp, 
que tot el dia jugant a la “maquineta”. La veritat és que 
és molt complicat cenyir-te al temps que t’han o t’has 
marcat, excepte si tens molt autocontrol, i és que tot 
això és molt interessant, divertit, emocionant i “pi-
lla” força! El temps passa volant, les converses i els 
contactes s’allarguen perquè hi ha moltes coses a dir, 
comentar, criticar… Un munt d’informació arriba, les 
partides cal acabar-les i si es perd, intentar-ho de nou 
i guanyar. Els nivells dels jocs s’han de superar!

Realment és més divertit que veure la tele o que parlar 
a casa amb la resta de la família. Es vol guanyar, estar 
al dia, superar-se, riure, estar en tensió i cremar adre-
nalina a les partides, estar contactat encara que siguin 
les dues de la matinada, s’han d’enviar i veure les fotos 
de fa una estona, la última bestiesa amb els amics, el 
que m’han dit i el que he vist. 

Però, i sempre hi ha un però, quan estem fent un abús 
en tot això? L’usuari, jove o adult, no és conscient, no 
veu que potser ha traspassat una fina línia vermella, la 
que diferencia la diversió o l’interès del problema, de 
la queixa dels altres, de la pèrdua de temps, d’hores de 
son i concentració pels estudis, de la incomunicació… 
Potser estem “pillats”? Estar enganxat o molt aficionat, 
o molt interessat són maneres de dir que potser hi ha 
un problema i que hem de reflexionar.

Estar “pillat” vol dir prioritzar aquest tipus d’entrete-
niment a d’altres activitats de la vida quotidiana i que 
comporta unes conseqüències negatives: anar can-
sat, baixar les notes, fer menys esport, menjar pitjor, 
parlar menys amb la família, veure menys programes 
a la tele... Algú es queixa? (família, escola, feina). Cal 
una certa autocrítica i reflexió sobre tot això. Si no es 
queixa ningú, si no hi ha comentaris sobre l’ús de les 
tecnologies potser va tot bé, però sempre serà així? Ja 
hem sentit a dir a nivell d’experts, que aquestes noves 
tecnologies poden arribar a ser el tabac del segle XXI, 
inoquo inicialment, acceptat socialment, modern qui 
el fa servir i poc interessant qui no el fa servir. Les 
edats d’inici són cada cop més precoces, la norma-
lització és generalitzada i el nombre de joves amb 
problemes cada cop és més elevat. Sabrem tenir-ne 
mesura? Sabrem aturar-ho a temps?

Enganxats L’aventura de l’adolescència
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La jornada intensiva no millora el 
rendiment i agreuja les diferències

DIARI DE GIRONA · 8 DE NOVEMBRE DE 2012

Els alumnes de l´Institut Hug Roger III de Sort estrenen aquest curs 
escolar la jornada intensiva ACN

ACN La jornada intensiva als instituts no comporta una millora dels resul-
tats escolars i en canvi, la agreuja les diferències socials entre els alumnes 
de famílies que poden pagar activitats extraescolars i els que no. Aquesta 
és la principal conclusió de l’estudi ‘A les tres a casa?’, de la Fundació Jau-
me Bofill. L’autora, Elena Sintes, creu que no s’augmenta el temps familiar 
perquè la major part dels pares arriben a casa més tard de les sis de la 
tarda. Per això, recomana obrir els centres a les tardes, oferir servei de 
menjador i d’activitats educatives per a tothom. A més, creu que s’ha de 
frenar la implantació a Primària, on l’impacte pot ser més gran per la poca 
autonomia dels infants.

El 70% dels instituts públics catalans han adoptat la jornada intensiva a les 
aules, i en cinc escoles de Primària s’està duent a terme una prova pilot per 
tal de comprovar-ne els beneficis. La jornada intensiva a Secundària podria 
comportar un estalvi de 15 MEUR i suposadament, implica millores en el 
rendiments acadèmics dels estudiants, ja que es concentren les classes 
al matí quan els alumnes estan més receptius. Tanmateix, un estudi de la 
Fundació Jaume Bofill fet públic aquest dijous desmenteix aquests supòsits 
i aposta per tot el contrari.

‘A les tres a casa?. L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contí-
nua’ demostra que el rendiment escolar no té relació amb el nombre d’ho-
res que els alumnes passen a les aules, sinó en l’aprofitament d’aquestes 
i per tant, en les metodologies que s’apliquen en les diferents matèries. 
Elena Sintes, autora de l’estudi, considera que el temps de les proves pilot 
a Catalunya ha estat massa curt per poder-ne avaluar els efectes en els 
resultats escolars, però ha assegurat que els estudis internacionals demos-
tren que no existeix aquesta relació.

A més Sintes ha afegit que els països o comunitats en què s’ha optat per 
la jornada contínua no apareixen sempre en la part alta del rànquing de 
millors resultats acadèmics i per aquest motiu assegura que és un model 
en retrocés. Per Sintes, si que queda demostrat però, que si els alumnes 
passen més hores al centre educatiu duent a terme activitats educatives 
diverses i envoltats de professionals de l’educació, el rendiment acadèmic 
final és superior.

Menys hores a l’escola, més de-
sigualtats socials

Per Elena Sintes, un dels efectes 
més negatius de la jornada com-
pactada és l’augment de les desi-
gualtats socials entre els alumnes 
que poden pagar les activitats 
extraescolars de qualitat i els que 
no. Sintes creu si s’opta per la jor-
nada intensiva, els alumnes han 
de complementar el temps lectiu 
amb activitats educatives i el fet 
que les famílies hagin de pagar-les 
a falta d’una oferta pública, segre-
ga els alumnes en funció de les 
possibilitats d’accedir-hi.

Sintes ha remarcat que l’OCDE 
ja adverteix dels riscos de les de-
sigualtats que deriven d’aquest 
tipus de jornada, sempre i quan 
no hi hagi garanties als centres 
de menjador i extraescolar sense 
cost addicional a les famílies. 

I és que l’autora de l’estudi ha re-
cordat que el 60% de les famíli-
es assegura tenir problemes per 
arribar a final de mes i ha posat 
sobre la taula el problema del so-
breesforç econòmic que implica 
pels pares la modificació d’aquest 
horari.

Incompatibilitat d’horaris amb els pares

Un altre dels problemes que detectat la Fundació Jaume Bofill a l’hora d’implantar la jornada intensiva és la disponi-
bilitat horària dels pares i mares i la poca conciliació de la vida laboral i familiar que existeix actualment. Per Sintes, 
els horaris de l’alumnat venen condicionats pels horaris dels pares i a mode d’exemple, ha explicat que els adoles-
cents no sopen més aviat perquè facin compactada, sinó que sopen quan a casa pot estar fet el sopar.

A Catalunya, segons l’estudi, els pares i mares tenen majoritàriament l’horari partit i el 45% de les mares i el 72% 
dels pares amb fills adolescents no arriben a casa abans de les sis de la tarda. De fet, només un 12% de les mares 
i un 4% dels pares hi podrien ser abans de dos quarts de tres. Per això, Sintes alerta que no hi ha garanties que 
hi pugui haver persones adultes a casa durant la tarda, ja que només un de cada quatre avis ajuda als fills amb la 
cura de néts. En aquest sentit, Sintes aposta per canviar les jornades laborals i les polítiques de conciliació abans 
de moure l’horari escolar, per fomentar, que hi hagi més disponibilitat per part dels pares i mares. De fet, Sintes ha 
citat Finlàndia, com un dels països en què s’ha ofert activitats a les tardes perquè es va detectar que molts adoles-
cents tenien problemes de depressió a causa de la solitud que patien durant les tardes.

Per aquests motius, la Fundació Jaume Bofill conclou que a Catalunya actualment no es donen les condicions 
necessàries per compactar la jornada amb èxit. Sintes ha destacat el moment de ‘’desinversió educativa’’ que 
s’està vivint i que no garanteix que hi hagi recursos, ni públics ni particulars, que compensin la reducció del temps 
escolar, i assegura que s’hauria d’apostar per mantenir els instituts oberts durant la tarda. Per Sintes s’haurien de 
cobrir aquestes franges horàries amb activitats que no suposin més despesa per a les famílies i ara per ara, no ho 
considera factible.

Tanmateix, Sintes reconeix que hi haurà localitats o situacions concretes que permetran que l’aplicació de la jorna-
da intensiva sigui més positiva, com pot ser els instituts que agrupen alumnes de molts municipis diferents, però 
rebutja d’entrada un model estàndard i vàlid per tots els centres.

Criteris més durs per accedir a la jornada intensiva

L’estudi de la Fundació Jaume Bofill demana que per tal d’apaivagar els problemes sorgits de la implantació exten-
siva de la jornada intensiva, s’endureixin els requisits per accedir-hi, i que es valori, a més de l’impacte acadèmic, 
l’impacte social que comporta per les oportunitats que tenen els nois i noies quan acaben la seva jornada lectiva. 
Per això, també demanen que es garanteixi el consens de la comunitat educativa, a través d’un referèndum a les 
famílies, i no només el consens del consell escolar. Per això, creu que els centres que ja opten per aquesta jornada 
caldria que s’anessin adaptant per tal de garantir l’obertura dels centres migdia i tarda i no perjudicar les famílies 
més desafavorides.

Segons el director de la Fundació Jaume Bofill, és un mal moment per dur a terme un canvi ‘’abrupte’’ com la ge-
neralització de la jornada intensiva a Primària. Sintes, la implantació de la jornada intensiva a l’etapa de l’Educació 
Primària cal que es faci amb unes garanties diferents que a la secundària, ja que considera que les escoles que hi 
optin han de prestar un servei públic equivalent als dels centres que opten per la partida.

Sintes ha assegurat que amb la situació actual a Catalunya no ho consideren una ‘’mesura factible’’ i per tant asse-
guren que no es podria fer ‘’amb èxit’’, per la qual cosa demanen al departament que no estengui la jornada intensi-
va a les escoles. Segons els responsables de l’estudi, la tendència hauria d’encaminar-se cap a construir una escola 
‘’més oberta’’ que s’integri amb l’entorn, tal i com passa en indrets, per exemple, d’Alemanya, en què la implicació 
dels ajuntaments és bàsica per potenciar la funció més social de les escoles.

La Fundació Bofill publica un estudi on demostra que les notes 
no depenen de les hores si no del seu aprofitament
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Lleure educatiu: professionalitat,                                                                    
qualitat i seguretat

BUTLLETÍ E-JOVENTUT, 2012 (ABRIL), NÚM. 22

Estem tan habituats a sentir a par-
lar del lleure educatiu i el tenim 
tan integrat en la nostra quotidi-
anitat que correm el risc d’oblidar 
la seva singularitat. La idea bàsica 
de concebre tot espai de lleure i 
oci com un instrument d’educació 
no està pas assumida de manera 
universal. El fet que a Catalunya 
una llarga i àmplia tradició en 
aquest camp ens hagi fet familiar 
i gairebé natural la noció de lleure 
educatiu ens pot fer caure en l’er-
ror de pensar que aquesta és una 
batalla guanyada, una fita assolida 
que no admet marxa enrere. Res 
més incert.  

La multitud d’estímuls que gene-
ra avui el món de la comunicació, 
la facilitat d’accés a tota mena 
d’entreteniments que ofereixen 
les tecnologies i la recerca de sa-
tisfacció i rendiment fàcil a què 
ens porta l’actual dinàmica eco-
nòmica són elements que, sense 
ser negatius en si mateixos, ens 
aboquen al perill de la banalitza-
ció de la nostra feina. L’educació 
en el lleure té moltes virtuts, però 
ens obliga també a la màxima exi-
gència si volem garantir la seva 
pervivència: no podem descuidar 
la qualitat, la intensitat ni la cons-
tància en el seu cultiu. 

És per això que, quan s’acosta una 
nova temporada d’estiu, cal que 
els professionals que gestionen, 
encarreguen o coordinen activi-
tats de lleure educatiu siguin molt 
conscients de la responsabilitat 
que assumeixen. 

D’organitzacions que treballen en el camp del lleure educatiu n’hi ha tot 
l’any i, de fet, constitueixen un sector econòmic cada cop més rellevant, 
però és habitualment durant la temporada d’estiu que obtenen més visibi-
litat, el moment en què es construeix majoritàriament l’opinió que en té la 
ciutadania. 

De feina en fem tot l’any, però durant l’estiu hi ha gairebé sempre un plus 
d’exposició pública; és el moment en què ens observen amb més atenció. 
Per aquesta raó és especialment important fer evident i clar el rigor amb 
què, per definició, es treballa des del lleure educatiu, tant si ens fixem en 
el món empresarial com si observem el món associatiu.

Tres idees no es poden perdre de vista en cap moment: professionali-
tat, qualitat i seguretat. 

No ens deixem dur per l’engany: que l’origen del lleure educatiu tingui molt 
a veure amb els moviments associatius i hagi crescut i s’hagi difós en bona 
mesura gràcies al voluntariat no ens ha de fer pensar que els seus respon-
sables no requereixin un grau rellevant d’especialització. Qualsevol perso-
na que assumeix la responsabilitat de conduir un grup d’infants o joves ha 
de ser conscient que s’introdueix en un món ple d’exigències i necessitats 
que només es poden cobrir si es tenen els coneixements adequats, unes 
aptituds ben treballades i una experiència ben contrastada. 

No cometem l’error de pensar que una activitat de lleure educatiu serà més 
adequada si l’executa una associació, o una empresa o una administració 
pública. Des d’aquestes tres instàncies es pot fer, indistintament, una molt 
bona feina, però també des de qualsevol d’aquestes instàncies es poden 
cometre errors greus. Un bon projecte de lleure educatiu no es defineix 
per la titularitat de l’organitzador, sinó per la professionalitat amb què es 
treballa. I professionalitat, ho repeteixo, vol dir formació, aptituds i experi-
ència. Sigui qui sigui el qui desenvolupi els vostres projectes, demaneu-li 
professionalitat. 

La segona idea que em sembla fonamental és la de qualitat, especialment 
rellevant avui tenint en compte el context de crisi econòmica en què vivim. 
La retallada és la norma universal que condueix totes les nostres activitats 
i s’ha generalitzat l’actitud de demanar més que mai, amb menys recursos 
que mai. Ben segur que tots podem arribar a ser més eficients i a millorar el 
rendiment del nostre treball, però tot té un límit. Hem d’evitar que el preu 
es converteixi en l’únic criteri de selecció dels nostres serveis o projectes 
de lleure educatiu. 

Pep Montes, gerent de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, 
l’Educació i la Cultura (Acellec)

El preu més barat pot estar associat a continguts simples, a professionals mal pagats, a una seguretat deficient, a un 
desconeixement del context o l’entorn més immediat o, simplement, a un incompliment escandalós de normatives. 
En el lleure educatiu la qualitat no és una opció. Si el projecte que desenvolupem no és de qualitat, el que estem 
fent no és lleure educatiu.

Els graus d’exigència pel que fa a seguretat s’han incrementat molt durant els darrers anys.  

Tota mena de normatives i disposicions legals miren de garantir que les activitats desenvolupades amb infants i 
joves compliran amb un ampli reguitzell de mesures sobre higiene, alimentació, prevenció, pràctiques esportives 
i tota mena d’aspectes relacionats. Però tampoc no se’ns ha d’escapar que la capacitat de l’Administració de fer-
ne seguiment és limitada. Tots els estius afloren arreu del territori dotzenes d’activitats presumptament de lleure 
educatiu que no es notifiquen formalment, que no estan supervisades o dirigides per professionals, que obvien la 
majoria de normes vigents i que, en conseqüència, subestimen la importància de la feina que fan i que, al marge de 
la seva legalitat, incorren en greus riscos. 

Hi ha un munt d’empreses i entitats que són altament escrupoloses en el compliment de les normatives i que adop-
ten mesures de seguretat que fins i tot van més enllà del que recomana l’Administració. Treballeu amb aquestes 
i deixeu de banda totes les organitzacions que menystenen la seguretat. No us faci por dir que no, dibuixeu amb 
claredat el límit entre la seguretat i la irresponsabilitat. A Catalunya hi ha un munt de petites i mitjanes empreses 
que treballen en el sector del lleure educatiu d’una manera admirable, promovent sense concessions els valors que 
els són propis, i comptem també amb una infinitat d’associacions que en mantenen viu l’esperit, sense devaluar els 
seus continguts i pràctiques. 

Així, doncs, n’hi ha per triar, segons els interessos i els criteris de cadascú. Si teniu la responsabilitat de contractar 
un servei de lleure educatiu, no us la jugueu; no el deixeu en mans de persones no professionals, no us fixeu només 
en el preu de l’activitat, no baixeu l’exigència de seguretat.

El lleure educatiu serà professional, serà de qualitat, serà segur... o no serà.
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PROPERES ACTIVITATS

Activitats de divendres (mensualment)
Educació Vial per adolescents
Voluntariat amb 3a edat
Tallers-xerrades a l’Institut d’Educació Secundària Ridaura
Activitats de prevenció a càrrec de l’Agent de Salut
Colònies 2013
Participació en el “Dia del Joc 2013”
Sortida 3r Trimestre
Debat Júnior 2013

Per a més informació:

Àrea d’infància i adolescència
Pompeu Fabra, 8 
17250 Platja d’Aro
T 972 825 605
casaljuniors@platjadaro.com

Entreteniments
LES  7 DIFERÈNCIES

TOMÁS MARTÍNEZ
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