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1. Marc conceptual
L’educació com a procés continu i transversal
Entenem l’educació com un procés continu de desenvolupament integral (físic,
intel·lectual, emocional i social). No en va, la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’Educació de Catalunya1 reconeix que “l’exercici del dret a l’educació s’ha de garantir
al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal
i professional”. Malgrat tot, l’educació no només opera des de la individualitat,
sinó que també -com a éssers socials que som- és una eina per construir les
estructures de relacions entre els diferents actors que participen de la vida
col·lectiva, en societat. És “una de les condicions per fer possible una societat
cohesionada, inclusiva i justa” i, per tant, interpel·la i compromet tota la societat.
Aquesta transversalitat fa que l’educació es materialitzi més enllà de l’educació reglada en el marc de les institucions educatives. No només en els centres
educatius, sinó també -i fonamentalment- en aquells espais de relació considerats no lectius o no formals: en àmbits com la llar, l’espai públic o els espais
de sociabilització a través de les relacions afectives, les relacions socials o les
relacions amb l’entorn. A Catalunya, un dels espais educatius no formals més
arrelats a la societat és el lleure.

El lleure, un espai d’educació integral i d’educació en valors
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant2 reconeix el
joc, el lleure i la participació en activitats culturals, artístiques i d’esplai com
un dret humà específic dels infants i adolescents. Alhora, estableix l’obligació
de garantir-lo per part de les administracions públiques i així ho recull la Llei
d’Educació de Catalunya quan parla del foment de l’equitat en l’educació en el
lleure. L’educació en el lleure ha estat i és un dels principals eixos vertebradors
de l’educació en valors de justícia, igualtat i solidaritat de la nostra societat. I és
que els espais de lleure3:
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Esdevenen entorns privilegiats de creixement personal, d’adquisició
de valors, hàbits i virtuts per a la vida, de potenciació de les relacions
personals, d’aprenentatge de la ciutadania i gestió de les emocions.
Possibiliten la responsabilitat, la interioritat i l’adquisició de sentit de la
vida. Permeten experiències de lleure alternatiu, menys consumista.
Afavoreixen la conciliació de la vida familiar i professional, i és un
complement de primer ordre per a l’escola o l’educació de les famílies.
Desenvolupen capacitats aplicades, competències útils per a la vida
professional, com el treball en equip, la comunicació interpersonal,
l’orientació a resultats, l’ètica, la iniciativa i la creativitat, l’autoconeixement i la gestió de les emocions.
Promouen la participació en la societat, la implicació en l’espai públic
i l’aprenentatge de la democràcia de manera pràctica. Lluiten contra
les desigualtats socials cada vegada més creixents i en un context de
major individualització, aportant prevenció social i igualtat d’oportunitats.
Contribueixen a la integració dels nens i les nenes, per tant, de les
persones, en la seva diversitat funcional i cultural.
Afavoreixen que els nens i les nenes disposin d’espais personals per
gaudir del joc amb els seus companys.
A més, estudis pedagògics recents manifesten l’estreta relació existent entre
l’èxit educatiu i la participació en l’educació en el lleure. Compartim la definició
d’èxit educatiu tal com ho manifesta la FaPaC (Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya): “L’Èxit Educatiu inclou tant l’èxit acadèmic com competències funcionals i transversals; emocionals, personals i
socials; així mateix, l’Èxit Educatiu abasta la dimensió de l’excel·lència, de la
sostenibilitat i el benestar integral, tant de l’individu com de la comunitat”.

A Figueres existeix una llarga tradició en l’àmbit del lleure (esplais i agrupacions
escoltes), a la qual podem sumar l’activitat de clubs esportius, associacions
culturals, educació artística no lectiva, etc. i són molts els infants que hi participen i es beneficien d’aquestes activitats. Cal fer esment a la important tasca
realitzada per les AMPA d’escoles i instituts que han donat resposta a aquestes
mancances educatives i socials des dels mateixos centres.
Però negaríem la realitat si no afirméssim, també, que un gran gruix d’infants
que es troben al marge d’aquest potencial educatiu, sigui per motius econòmics, per ignorància de la seva existència o per desconeixement des dels seus
àmbits culturals.

2. La situació dels infants
Les dades objectives ens permeten realitzar un mapa de les necessitats dels
infants i adolescents de Figueres. Tot i no estar relacionades directament amb
les franges d’edat que ens ocupen, algunes dades com l’atur o la Renda Familiar Disponible Bruta ens permeten visualitzar la situació dels infants i adolescents en tan que formen part del nucli familiar de les llars:
L’atur, segons les dades de l’Idescat del passat març, se situa a
Figueres a 4.139 persones. Aquesta xifra suposa que entorn del 15%
dels figuerencs i figuerenques no disposen d’ingressos provinents de
les tasques realitzades dins del mercat laboral per a viure.
La Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB)1 de Figueres és de 12,8
milers d’euros per habitant, per sota de la mitjana catalana (16,2 milers d’euros per habitant).
En relació a les dades vinculades estrictament als infants i adolescents de
Figueres:
Segons dades del Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Figueres
(2013-2016), 8115 infants i adolescents viuen a la nostra ciutat.
Dels 8115 infants o adolescents que tenim a la ciutat, un mínim de
2520 formen part d’una família nombrosa. Per tant, un 31%, com a
mínim, formen part d’una família nombrosa, i un 4,2% formen part
d’una família monoparental.
El 35% dels infants i joves tenen una nacionalitat estrangera, segons
el Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Figueres (2013-2016).
Segons l’últim informe del Síndic de Greuges de Catalunya sobrecla
segregació escolar, Figueres es troba en el 9è lloc dels 20 municipis
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La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per
la seva aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut d’explotació),
sinó que també està influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les
prestacions socials.

de més de 10.000 habitants (a excepció de Barcelona ciutat) amb
percentatge d’alumnat estranger a primària més elevat.
Respecte a la segregació escolar, malgrat que Figueres no es troba
entre les 20 ciutats amb més segregació, l’informe del Síndic recull
aquestes dades sobre la nostra ciutat: 1 escola amb >70% d’alumnat
estranger, 2 escoles amb >50% d’alumnat estranger, 2 escoles amb
>30% d’alumnat estranger i 5 escoles amb <20% d’alumnat estranger.
L’alumnat estranger de Figueres suposa el 30,1% de l’alumnat total a
Primària, segons l’informe sobre la segregació escolar.
Les xifres econòmiques sobre els adults (atur, Renda Familiar Disponible Bruta)
manifesten també la possibilitat de desigualtats socials, del creixent risc d’exclusió social que viuen els nostres infants a la nostra ciutat. Quan les diferents
associacions parlen d’emergència social a Figueres, parlen, sobretot, d’uns
infants que no acaben de gaudir de les mateixes oportunitats que la resta i que
cronifiquen la seva desigualtat. Aquestes desigualtats signifiquen un fre important en el desenvolupament i en el creixement personal d’aquests nois i noies.
Aquestes dades evidencien, també, que la nostra ciutat té una gran diversitat
de nacionalitats. Aquesta informació ens orienta sobre la diversitat cultural que
pot tenir la nostra ciutat, i que obliga a les institucions a garantir el seu desenvolupament en condicions d’igualtat. Tot i que l’informe del Síndic de Greuges
no situa Figueres dins les 20 localitats amb més segregació escolar, una de les
escoles de la ciutat té un percentatge d’alumnat estranger important i, per tant
un elevat risc de segregació escolar (>70%). Per tant, podem concloure que és
necessari construir eines i espais de socialització dels infants que contemplin
la cohesió social i el reconeixement de la diversitat cultural.
Les escoles i els instituts, superats per una realitat cada vegada més adversa,
no poden oferir aquesta eina igualadora que durant temps es va pensar que
era l’educació reglada. És per això que cal donar un impuls decisiu a tots els
àmbits educatius que permetin dotar de més capacitats als infants, i fer-ho de
forma decidida des del municipi.

3. Projecte ‘Escoles obertes’
El projecte d’Escoles Obertes, basant-se en la voluntat d’oferir al conjunt dels
infants i joves de la ciutat, té com a principals objectius:
Cobrir la mancança d’oferta pública d’activitats extraescolars per
reduir les desigualtats entre el jovent de la ciutat derivades de la possibilitat d’accés a les propostes o iniciatives privades.
Oferir activitats adreçades a tots els infants i garantir-ne l’accés a
aquells que per motius econòmics, per desconeixença, o qualsevol
altre supòsit no hi accedeixen.
Contribuir a l’increment de la cohesió social dels barris ubicant l’oferta d’activitats en l’entorn proper a la realitat dels nois i noies. I aquest
lloc és, sense cap dubte, l’escola.
Defensar la importància de l’educació en el lleure i oferir un recurs de
cura compartida per a totes aquelles hores no lectives fora de l’horari
reglat a totes les famílies i diferents situacions familiars.
Ampliar des de l’Ajuntament els espais formatius i d’aprenentatge
de forma consensuada i coordinada amb les respectives AMPA i els
equips directius de les escoles, així com el conjunt de la comunitat
educativa.
La proposta d’Escoles Obertes consisteix a convertir els centres escolars en
els veritables centres cívics dels diferents barris de la ciutat, un cop acabada

la seva funció principal. És a dir, obrir els edificis al seu entorn més immediat
i permetre generar sinergies positives entre els diferents actors de l’entorn i la
ciutat.
Escoles Obertes forma part d’un projecte més ampli i ambiciós de remodelació
urbanística de la ciutat a partir dels espais ja existents. Unes escoles veritablement obertes a tots els veïns i veïnes i que posi les seves instal·lacions a disposició de les entitats, organitzacions i associacions del barri o del seu entorn
més immediat. Fer possible una major integració de les relacions interpersonals, juntament amb l’impuls als joves per desenvolupar al màxim les seves
habilitats per la vida.
Una primera part d’aquest projecte, doncs, pretén ser una oferta municipal
d’educació en el lleure adreçada als infants de Figueres d’entre els 6 i els 12
anys, que cobreixin l’horari no lectiu de les escoles i permeti arribar al major
nombre possible de nois i noies.

4. Escoles i horaris
Escoles Obertes s’adreçarà als centres d’educació primària i infantil de titularitat pública entre els mesos d’octubre a maig, en horari de 16,30 h a 19,30 h de
dilluns a divendres.
Escola Amistat – Comunitat d’Aprenentatge
Escola Anicet de Pagès
Escola Salvador Dalí
Escola Parc de les Aigües
Escola Joaquim Cusí
Escola Josep Pallach
Escola M. Àngels Anglada
Escola Josep Pous i Pagès
Escola Carme Guasch
Escola Sant Pau

5. Activitats
El projecte d’Escoles Obertes s’estructura a partir de quatre grans eixos:

Activitats lúdiques
Engloben una gran varietat d´activitats de motricitat global, com tallers de
jocs, activitats esportives, etc. Aquestes activitats, a més d’afavorir l’estat físic
dels infants, són imprescindibles per ampliar la capacitat de coordinació, les
funcions motrius i psíquiques, la flexibilitat i l´agilitat. Mitjançant el joc, l’infant
desenvolupa les funcions psíquiques: la percepció, la memòria, la imaginació,
la intel·ligència, etc. L’activitat lúdica ajuda l’infant a socialitzar-se, és una eina
que li permet autoconeixement i, a la vegada, conèixer els altres, amb els quals
interactua. L’infant, per mitjà del joc, va establint vincles afectius amb els altres
i, alhora, interioritza normes i pautes de convivència bàsiques.

Tallers d’estudis assistits (TEA)
No volem entrar en el debat sobre la necessitat o no de deures, debat que entenem que ha de ser valorat des de les escoles com a part dels seus projectes
pedagògics de centre. Però el que sí constatem són les dificultats que sovint
molta mainada té per poder completar o desenvolupar tasques escolars o que
presenten diferents tipus de dificultats d’aprenentatge. Aquests tallers només
volen ser un recurs més a disposició d’aquests nois i noies perquè puguin desenvolupar millor el seu procés d’aprenentatge.
En aquest àmbit es podria incloure també el foment a la lectura des de les
biblioteques escolars (que caldria redimensionar) o l’aprenentatge de llengües
no curriculars com el francès, l’àrab, etc.

Arts
Hom entén que les diferents manifestacions artístiques permeten el desenvolupament de la creativitat i la sensibilitat, motors imprescindibles en els processos d’aprenentatge, alhora que permet educar en una visió més àmplia i
diversa de la nostra societat.
Música
Teatre / Dansa
Pintura / Escultura

Esports
Apostem per l’esport com un mitjà de socialització, de coneixement i cura del
propi cos, com a cooperació i en un àmbit no competitiu. Ens agradaria apostar per aquells esports menys coneguts i, per tant, menys exposats a la pressió
social.
Atletisme
Handbol
Hoquei
Patinatge
Arts marcials

6. Proposta
Aquests quatre eixos haurien de ser compartits per tots els participants organitzats en dos grans grups d’edat : Grup 1 : 6- 9 anys / Grup 2 : 10 – 12 anys.
Tothom hauria de passar per cadascuna de les activitats.
Aquesta proposta de periodització es basa en el marc horari actual sense prejudici que aquest es pugui modificar en funció dels canvis legislatius o de les
decisions que es puguin prendre des de cada centre. D’altra banda, el disseny
de les activitats només són un model i estan subjectes a les particularitats de
cada centre, dels interessos dels infants i de les seves necessitats.

GRUP 1: 6 – 9 anys

GRUP 2: 10 - 12 anys

S’hauria de poder donar berenar i aprofitar per treballar hàbits saludables.

7. Participants i col.laboradors
Aquestes activitats estan adreçades a tots els infants de les escoles però
també als barris. No existeix cap requisit indispensable per poder participar-hi i
està obert a tothom. No obstant això, entenem que aquesta eina seria d’especial interès per aquells infants vulnerables i amb risc d’exclusió social. Caldria,
però, evitar que aquest projecte anés dirigit a col·lectius concrets. És important
evitar reproduir segregació escolar o marginalitzacions. La diversitat i la normalitat és la clau de l’èxit.
Entenem que la gestió d’aquest projecte d’Escoles Obertes ha de ser realitzat
per professionals de l’educació en el lleure. A la nostra ciutat i comarca tenim
molts exemples exitosos (sovint des del voluntariat), de la gestió d’esplais,
casals d’estiu i hivern, acampades, rutes i colònies, per part de personal titulat
i amb experiència que, moltes vegades, coneix la mainada o els seus entorns
més propers. Cal incentivar la feina dels joves de la comarca formats en l´àmbit
del monitoratge i del lleure. Defugim d’un model exclusivament externalitzador,
desconeixedor de la realitat i preocupat pel seu benefici econòmic.
Els ensenyaments / aprenentatges més específics (música, dansa, teatre, esports...) haurien de seguir la mateixa lògica i apostar per aquells centres, clubs
o entitats propers a l’escola.
Coordinació amb els centres escolars.
Coordinació amb els Serveis Socials de la ciutat.
Coordinació amb els Serveis d’Esports de l’Ajuntament de Figueres.
Coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (transports i
alimentació, a part de possibles activitats els caps de setmana).

8. Finançament
Les activitats no són gratuïtes però cal evitar que, per motius econòmics, cap
infant en quedi exclòs. Cal trobar l’equilibri entre uns preus a l’abast de tothom i
l’ajut a aquells infants que ho necessitin.
El fet que el projecte d’Escoles Obertes tingui un cost molt baix no ha d’impedir
que les famílies dels infants participants es comprometin, mitjançant una carta
de compromís per exemple, amb l’assistència i el respecte envers els monitors
i les activitats realitzades.
Podria haver-hi opcions de dies, en funció de les necessitats de les famílies.
S’ha calculat un cost inicial per infant d’uns 120-150 € mensuals per unes activitats que suposen 15 h setmanals.
El pressupost per donar servei a les 10 escoles, 4 monitors per centre (40
monitors), 20 h setmana = 192.000 €/any (800 nens i nenes durant 8 mesos).
Queda pendent el material necessari, etc. que d’entrada faria augmentar el
pressupost fins als 225.000 €/any. A part d’això, hi ha la voluntat que alguns
d’aquests monitors rebin formació i compensació per part d’entitats de lleure i
esportives que poden ser incentivades per altres vies.
Les activitats haurien de ser gratuïtes o tenir un preu simbòlic amb l’objectiu
que aquesta oferta formativa pugui arribar a tots els infants de la ciutat.

9. Altres
L’Ajuntament hauria de cobrir la seguretat jurídica a les escoles per les activitats realitzades a les seves instal·lacions.
Tota empresa o entitat que col·laborés en el projecte hauria de tenir contractades les seves respectives assegurances.
Es podrien buscar fórmules de col·laboració amb el cicles formatius de formació professional específica de grau superior d’Educació infantil / Integració
social impartit per l’Institut Ramon Muntaner.

