
MEMORIA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT CORRESPONENT A L’ESCOLA 

OBERTA D’ESTIU 2008. (SETEMBRE DEL 2008). 

 

 

 

     L’Escola Oberta es una gran utilitat per les famílies i per la demanda que tenim es 

creixent, s’acorda amb el Consell Escolar, amb data de maig del 2008, la creació del 

servei d’Escola Oberta per a l’Estiu 2008, per tal de cobrir la setmana de juny, tot el 

mes de juliol i les dues primeres setmanes de setembre. 

 

     L’Organització de l’Escola Oberta a l’estiu és una gran necessitat per les famílies, ja 

que cada dia es fa més difícil compaginar la vida laboral i familiar. L’Activitat ha 

d’estar el màxim de regulada i ben organitzada possible per això suposa un cost 

econòmic molt elevat que no sempre les famílies o poden assumir a la seva totalitat, pel 

motiu es considera de vital importància la demanda de la subvenció corresponent, per 

tal de facilitar als familiars la plena participació, i amb molta seguretat de l’activitat de 

l’Escola Oberta.  

 

     Per aquests estiu, es preveu dur a terme 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 d’alumnes que han fet servir el servei duran la primera setmana de 

setembre del 2008, els dies 2, 3, 4 i 5 han sigut de 49 nens, amb 5 monitors i la segona 

setmana de setembre del 2008, els dies 8, 9 i 10 ha estat de 36 nens, amb 4 monitors. 

 

     Durant l’estiu 2008, dins de l’activitat de l’Escola Oberta 2008, també sa ofert el 

Servei d’Acollida de 8h. a 9h. i el del Menjador de 13h. a 15h., per aquelles famílies 

que ho han necessitat. 

 

     El objectiu del Casal per part de monitors ha estat el joc, aprenent i a divertir-se, fen 

servir activitat guiades, adequades a l’època i la edat, sobretot aprofitant l’espai extern 

del recinte escolar: pati, el porxo(entrada principal), gimnàs, biblioteca i menjador, així 

com les piscines municipals de forma puntual, pels nens a partir de 1er., i els espais 

propers a l’escola, tot això  fent el encapçalament de “Juga, Disfruta i Aprèn”.  

 

     Les activitats programades han estat basades a l’esport no competitius, combinat 

amb sortides organitzades adequadament per diferents edats: 

Jocs tradicionals, gimcama, escalada en bulder, tir amb arc, goolball, activitats 

psicomotrius, orientació i roadbook, activitats de circ, disfresas, tallers, jocs de taula, 

jocs esportius amb cadires de roda... 

 

     S’han utilitzat, com a suport per a dur a terme les activitat socioeducatives, els jocs i 

joguines del Servei d’Acollida Matinal i el material esportiu de l’Escola com altres 

cedits per la Diputació de Barcelona. 

 

     Els cursos que ha utilitzat aquest Servei ha sigut la malloria fins a 4art. D’EI, encara 

que han agut algun de 5è. i 6è. d’EI. S’han fet tres grups per poder atendre mes be cada 

nen: 



Petits (de P-3 a P-5). 

Mitjans (de 1er. A 3er.). 

Grans (de 4art. A 6è.). 

 

     L’activitat ha estat valorada positivament per tots els sectors implicat: alumnes 

assistents, pares i mares, equip directiu i claustre de professors de l’Escola i l’Equip de 

Govern de l’Ajuntament. Està previst seguir a du a terme l’Escola Oberta l’Estiu del any 

que be ja que ha estat valorada molt positivament. 

 

 

 

 

Atentament, 

 

A.M.P.A. CEIP Sta. Maria d’Avià. 

 

 

 

 

 

      

 

 


