
ESCOLA OBERTA D’ESTIU JUNY-JULIOL’08 

 

     Pensem que l’organització de l’Escola Oberta a l’estiu és una 

necessitat per a les famílies, ja que cada dia es fa més difícil 

compaginar la vida laboral i familiar. El fet que cada vegada 

siguin més els usuaris d’aquesta activitat, i la necessitat que 

estigui el màxim de regulada i ben organitzada possible, suposa 

un cost econòmic molt elevat que no sempre pot ésser assumit en 

la seva totalitat per les famílies, motiu pel qual, es considera de 

vital importància la demanda de la subvenció de portes obertes, 

per tal de facilitar a les famílies la seva participació. 

 

   L’horari ha estat de 8h. A 9h. Del mati Despertador, de 8’45h. 

A 13h. Casal i de 13h. A 15h. Menjador. 

 

   Aquest estiu em fet l’activitat mitjançant la contractació de 

l’entitat d’esplai “Associació Juvenil Grup d’Esplai GEFC”, 

entitat sense ànim de lucre, adscrita a l’empresa externa Fundació 

d’Esplai Mossèn Víctor Sallent, qui s’ha fet responsable de posar 

els monitors. 

   El nombre de nens que han fet ús del servei del Casal ha estat 

un total de 118. 

  La atenció prestada als nens per part dels monitors ha estat 

valorada molt satisfactòriament. 

   El títol del Casal ha estat: “Juga, Disfruta i Aprèn”. 

Durant tot el temps, el desenvolupament de la tasca en el servei ha 

estat enfocat com un espai d’educació en el lleure, amb activitats 

guiades, adequades a l’època de l’any, sobretot aprofitant els 

espais externs del recinte escolar: 

Pati, mànegues d’aigua, gimnàs, biblioteca i menjador, així com 

també les piscines municipals de forma puntual,  per nens a partir 

de 1r., i els espais oberts propers a l’escola. 

 

   La temàtica de l’Escola Oberta ha girat entorn de l’esport. Les 

activitats programades han estat pensades en base a l’esport no 

competitius, combinat amb jocs, sortide i altres activitats, com per 

exemple: 

Jocs tradicionals. 



Gimcana. 

Jocs aquàtics. 

Escalada en buldes. 

Tir amb arc. 

Goolball. 

Activitats psicomotrius. 

Orientació i roadbook. 

Activitats de circ. 

Tallers 

Jocs de taula... 

 

   Durant la presentació del servei d’Escola Oberta, s’han utilitzat, 

com a suport per a dur a terme les activitats socioeducatives, els 

Jocs i Joguines del Servei d’Acollida Matinal, i el material 

esportiu de l’escola, així com altre material cedit per la Diputació 

de Barcelona per aquest ús. 

 

   Per tal de poder atendre millor les necessitats dels nens, s’han 

dividit en tres subgrups: 

Petits ( de P-3 a P-5) 

Mitjans ( de 1r. Fins a 3r.) 

Grans (de 4art. Fins a 6è.) 

 

          La valoració de l’activitat, que trenca la rutina habitual dels 

nens, i a la vegada permet als pares d’alumnes poder compaginar 

els seus horaris laborals amb els escolars, ha estat valorada molt 

positivament per tots els sectors implicats: alumnes assistents, 

pares i mares, equip directiu i claustre de professors de l’escola, 

així com també per l’Equip de Govern de l’Ajuntament, i està 

previst poder-la dur a terme pel Casal de Nadal i si tot va be a 

l’estiu vinent.  

 


