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Què fem amb els nens?

Vacances escolars:
el trencaclosques

Cada vegada més parelles es reparteixen els dies lliures
de l’estiu per cobrir el descans dels nens i estalviar diners
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al preparar l’estiu
al mil·límetre. Núria i David Martín, dos germans
de 13 i 9 anys, van
començar ahir les
seves colònies de 12 dies, que passaran en una casa de la Fundació
Pere Tarrés a Calafell practicant
anglès i esport. Després estaran
un temps amb els seus avis a
Terol; més tard, un dels seus pares agafarà vacances abans que
l’altre per cuidar-se’n. Els quatre
membres de la família només coincidiran uns dies, “així cobrim
VALOR EDUCATIU

Les colònies milloren
l’autonomia i
confiança dels nens
i adolescents

més temps de les seves vacances”, explicava ahir la mare,
María José Mezquita, mentre
acomiadava la Núria i el David al
costat de l’autobús que els va portar a Calafell. Les llargues vacances escolars d’Espanya, que van
començar ahir a Catalunya, fan
que cada vegada més pares optin
per demanar festa en diferents

CURS 2012-2013

Un total de 379 instituts faran
jornada contínua
]La jornada intensiva arri-

barà el curs que ve a bona
part dels instituts catalans.
El Departament d’Ensenyament ha autoritzat aplicar
aquest nou horari en 379
centres de secundària, dels
405 centres que ho van
sol·licitar. A Catalunya hi ha
més de 600 centres públics,
tot i que fins ara només n’hi
havia cinc que fessin aquest
horari. La jornada intensiva
és una vella reivindicació
dels professors de secundària, que creuen que acabar les classes al migdia
millora el clima escolar, redueix la conflictivitat i estalvia diners. Segons el sindicat de docents Aspepc, la
implantació de la jornada
intensiva suposaria un estalvi d’uns 14,5 milions d’euros
anuals en electricitat, calefacció i altres despeses corrents. L’estalvi econòmic ha
acabat de convèncer Ensenyament per autoritzar

Creix l’oferta de tallers i campus vinculats
a professions d’allò més variades

Un estiu fins i tot
a la Lluna

CRISTINA SEN
Barcelona
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stronautes, rockers, acròbates, arqueòlegs, karatekes, cuiners... a temps complet. Els campus temàtics s’estan
obrint pas en l’oferta estiuenca
per als nens i joves que prefereixen submergir-se durant uns
dies en un món diferent. Si bé els
casals clàssics –amb activitats
lúdiques i esportives diverses– o
els que combinen l’aprenentatge

d’un idioma amb el joc i l’esport
continuen sent els més habituals,
les vacances centrades en una
àrea temàtica aliena durant el
curs escolar a la vida dels nens
enganxa, i molts repeteixen.
A l’alberg de Sant Anastasi de
Lleida comencen avui per tercer
any consecutiu les estades de
circ. Deu dies i nou nits en els
quals no es tracta de fer el pallasso –que també és el cas–, sinó
d’iniciar-se amb els monitors
d’Inefc i d’escaladors en discipli-

aquestes sol·licituds. Entre
altres coses, el departament
no haurà de pagar el menjador obligatori dels alumnes que es desplacen de
municipi per estudiar.
També s’ha tingut en compte la part formativa. Així,
tots els centres havien de
presentar un projecte educatiu que justifiqués la jornada intensiva, a més de tenir
el suport dels pares. Per al
curs que ve, els instituts
que mantenen la jornada
partida només faran classe
a la tarda dos dies a la setmana, mentre que aquest
curs en feien tres. L’autorització de la jornada intensiva només durarà un curs,
després del qual el departament n’avaluarà els efectes. Ensenyament no estendrà l’horari compactat a
primària, encara que set
escoles l’aplicaran de forma
experimental a partir del
setembre.

nes com les acrobàcies, els malabars, els equilibris o l’expressió.
Un casal –de la xarxa de la Generalitat que costa 500 euros els 10
dies– que combina un fort component físic amb l’expressivitat i
el treball en equip i en què participen durant l’estiu uns 50 nois de
10 a 16 anys.
Els motius per triar aquest tipus de vacances són molts, però
el fil conductor són les ganes –de
nens i, esclar, de pares– de trencar les rutines i les fronteres
hivernals i endinsar-se en coses
noves, en àmbits que poden
semblar reservats a professions
d’adults. Un exemple d’això és el
campus Spii, que s’estrena avui a
Gràcia i que està dedicat a l’espai.
Els nens participaran en una missió a la Lluna. Seran rebuts com
astronautes, realitzaran les proves –que passen tots–, llançaran
un coet amb aigua a pressió, provaran el menjar que els astronautes tenen a l’espai, coneixeran els

períodes. El 61% dels adults té flexibilitat per escollir els dies de
descans estival, assenyala Marc
Grau, investigador del Centre Internacional Treball i Família de
l’Iese. “Per una part, es tracta
d’un fenomen positiu perquè permet adaptar-se millor a les vacances dels fills, però per una altra
les vacances són cada vegada
més disperses i el nucli familiar
passa menys temps en comú”, afegeix aquest investigador. A més
de les vacances partides dels pares, els casals, colònies, tallers,
camps de treball i avis completen
el trencaclosques en el qual s’ha
convertit l’estiu escolar per als
adults.
EF ECTES D E LA CR I S I

La demanda de
beques per a casals i
colònies es dispara,
fins a un 40% més
Això si els pares treballen i guanyen prou com per fer front a totes aquestes activitats. “Pots cobrir tot l’estiu, això sí, pagant”,
deia María José Mezquita ahir.
La campanya de casals i colònies es va iniciar ahir i no pararà
fins al setembre, pràcticament
quan els alumnes tornin a les aules el 12 de setembre a primària i

problemes de la gravetat i les dificultats de construir una nau espacial. És un casal de dia (de 9 a 17
hores, 135 euros la setmana) muntat per professionals del sector aeroespacial que volen transmetre
el món de la ciència als petits, explica Marc Zaballa, un dels seus

Hi ha casals de
circ, de cuina,
d’arqueologia, de
música rock o
d’exploració espacial
impulsors. L’oferta és tan àmplia
com la vida mateixa.
Si la temàtica de la cuina s’ha
posat de moda –els petits porten
després a casa seva el que han
preparat durant el dia–, també hi
ha campus infantils de ioga, de
música rock (un dels més cone-

el 13 a secundària. En total, uns
212.000 nens i adolescents participaran en alguna de les milers
d’activitats que preparen les entitats de lleure. Les inscripcions en
els casals han baixat al voltant
d’un 10%, segons constaten algunes de les entitats més grans,
com la Fundació Pere Tarrés, la
Fundació Catalana de l’Esplai o
Acellec. Ha estat un dels efectes
de la crisi sobre l’estiu dels nens.
En canvi, la demanda de colònies
es manté, i tot gràcies a les be-

guts a Sòria) o un casal d’“enginy” de la Generalitat.
A partir de la primera setmana
de juliol i a les nou en punt del
matí sortirà cada dia del Museu
Egipci un autocar carregat de petits i joves arqueòlegs (225 euros
setmanals). És el desè any que el
museu organitza aquesta activitat d’estiu a 20 quilòmetres de
Barcelona, en un ampli lloc en el
qual han reproduït un jaciment
egipci. La seva organitzadora,
Marta Giralt, explica que els tallers estan monitoritzats per arqueòlegs. Així mateix, algunes de
les activitats del dia –totes vinculades a l’arqueologia i l’egiptologia– es realitzen en anglès. “Prop
del 75% dels xavals són repetidors, és a dir, hi han estat altres
estius. Són –diu en bon to– uns
freakies d’Egipte”. Activitats d’astronomia, d’energies renovables,
de teatre, art o música completen
la llarga llista d’una oferta cada
cop més àmplia.c

EL VALOR DE LES
ACTIVITATS D’ESTIU
PER ALS NENS
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Descans i salut lluny de la família

Els nens també necessiten canviar de rutina i
descansar, estar en contacte amb la naturalesa
i amb altres companys. També reforcen la seva
autonomia i s’espavilen

Aprendre a conviure

No és el mateix passar unes hores al dia amb
nens de la mateixa edat que una setmana
sencera. A les colònies s’aprèn a conviure
amb altres persones

Ajuda per als pares

Les llargues vacances escolars obliguen
les famílies a maniobrar per no deixar
els fills sols. Casals i colònies compleixen
aquest objectiu, a més d’educar

COM HEU DE TRIAR

1

BUSQUEU ACTIVITATS QUE
AGRADIN A TOTS

2

LA TECNOLOGIA,
EN UN SEGON PLA

3

APOSTEU PER
LA SEGURETAT

4

TINGUEU EN COMPTE
L’EDAT DEL NEN

5

PARLEU AMB ELS FILLS
SOBRE L’ACTIVITAT

6

INFORMACIÓ SOBRE
ELS ORGANITZADORS

7

ON I AMB QUI
ESTARAN ELS FILLS

8

FEINA PRÈVIA
PER A PARES I FILLS

9

COM ESTÀ EL NEN
ABANS DE L’ACTIVITAT?

Els pares no han d’imposar
activitats que el nen rebutja
de ple, cal pactar

Restringiu l’ús de mòbils i
mp3 per afavorir les relacions
amb els companys

Millor que trieu una entitat
acreditada i amb experiència
al sector del lleure

Demaneu consell als organitzadors per saber si una activitat és adequada

Pacteu la seva participació
en els casals o colònies.
Que sàpiguen què faran

Assessoreu-vos amb coneguts
o familiars que hagin estat
usuaris de l’entitat

Els pares han de tenir clar
amb quin tipus d’instal·lacions
i monitors disposaran

El primer grup de nens de la Fundació Pere Tarrés quan sortia ahir de colònies lingüístiques a Calafell

ques que les fundacions i l’administració han posat en marxa. La
demanda d’ajuts s’ha disparat
aquest any. A la Fundació Catalana de l’Esplai han tingut un 30%
més de sol·licituds i de moment
han atorgat 1.300 ajuts a persones amb dificultats econòmiques
perquè els seus fills passin uns dies fora. A la Pere Tarrés la demanda de beques ha crescut un 40%
(1.600 famílies han demanat ajuda), però no han aconseguit recaptar prou fons com per becar

totes les famílies que ho necessiten. L’Ajuntament de Barcelona,
per la seva part, ha repartit 5.407
ajuts a nens perquè participin en
les activitats d’estiu. En general,
una setmana en un casal pot costar entre 70 i 150 euros en funció
de les hores i de si inclou el dinar.
Quant a les colònies, la forquilla
de preus varia entre els 200 i els
400 euros per setmana.
Les activitats d’estiu compleixen una funció assistencial i de
paracaigudes per a moltes famíli-

O F E R T E S

es. Tanmateix, el seu valor és sobretot educatiu, destaca Carles
Barba, vicepresident de la Fundació Catalana de l’Esplai. Per això
les entitats s’aboquen amb la campanya de beques de l’estiu. “A les
colònies el nen adquireix autonomia, confiança, conviu amb la natura i amb companys de la seva
edat 24 hores al dia... són habilitats a què hauria de tenir accés
qualsevol nen”, assenyala. El perill està, segons Barba, en el fet
que es creen dos nivells d’activi-

ROSER VILALLONGA

tats d’estiu: els casals per als
alumnes amb menys recursos i
les colònies per als que tenen
més. Així mateix, el nombre de
famílies que no va de vacances
creix. Les entitats de lleure han
obert aquest estiu més cases de
colònies “a preu social” per pal·liar aquest fenomen. La demanda
de colònies en família s’ha multiplicat per quatre.c
AMPLIEU LA INFORMACIÓ SOBRE
ACTIVITATS D’ESTIU A
www.lavanguardia.com

Les entitats organitzen sessions informatives prèvies a
l’activitat, millor que hi assistiu

Observeu el comportament
del fill uns dies abans, si està
nerviós, trist, feliç...

10

CADA PERSONA
TÉ EL SEU TEMPS

Recordeu que el període
d’adaptació de cada nen
a situacions noves varia

E X C L U S I V E S
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Turquia amb Sunweb: tu pagues només el vol
Estada
Gratuïta

Estada gratuïta durant 7 nits en hotels de 4 o 5 estrelles
i mitja pensió. Vols a preus especials:
27/06/12 per només 319 € 17/09/12 per només 399 € 22/10/12 per només 349 €
11/07/12 per només 399 € 15/10/12 per només 349 € 12/11/12 per només 349 €

Preus especials en els vols: en línia regular directe a Istanbul i tornada a Espanya des
d’Antalya via Istanbul.
Estada gratuïta inclou: allotjament durant 7 nits en hotels de 4 o 5 estrelles, mitja pensió, transport en
autobús climatitzat amb guia de parla espanyola en els trajectes Istanbul-Ankara-Capadòcia-Antalya, trasllats
aeroport-hotel i hotel-aeroport.
El viatge no inclou: suplement hab. individual: 140 € / persona · Visat a pagar a l’aeroport d’Istanbul,
aprox. 15 € · Paquet Opcional (pagament directe en el destí): 199 € / persona, que inclou 6 dinars, entrades
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