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MÉS QUE ENTRETENIMENT

Activitats infantils d’estiu
amb valor educatiu
b Campaments i colònies estivals ajuden

els nens a madurar i fer-se responsables

b A més a més d’estar ocupats, els petits

es diverteixen, aprenen i fan nous amics

Alberto González II MONOGRÀFICS

E

ntre el final de curs i l’inici
de les vacances familiars
sol produir-se un parèntesi
que molts nens aprofiten per
marxar de campaments o colònies.
Primer, perquè aquesta activitat ajuda
els seus progenitors a seguir amb les
seves responsabilitats laborals sabent
que els seus fills s’ho estan passant
bé i invertint el temps en una activitat
profitosa i constructiva. Però, sobretot,
perquè els nens són els primers a qui
va bé canviar d’aires. Allunyar-se uns
quants dies de la família els ajuda a
volar, a espavilar-se i superar els petits
reptes diaris en un ambient educatiu
i d’amistat. I és que, ni l’escola ni la
família arriben moltes vegades a cobrir
totes les necessitats formatives dels
joves. En aquest sentit, les activitats
d’estiu donen continuïtat a la tasca
educativa.
Algunes ho fan de manera genèrica, però cada vegada són més les
propostes especialitzades, que se
centren en un àmbit temàtic, com per
exemple l’esport. És el cas del campus de Duet Sports (www.duetsports.
com), que té com a objectiu principal
la diversió i aprenentatge dels nens
a través de l’activitat esportiva. “Ens
diferenciem de la competència per
la nostra àmplia disponibilitat, que
permet compatibilitzar els horaris
de treball dels pares amb el temps
que els nens dediquen al campus”,
expliquen fonts de Duet Sports. Les
activitats, en aquest cas, s’adapten a
l’edat de cada nen (entre els 3 i els 16
anys) i tenen diferents objectius: des
del desenvolupament de la psicomotricitat fins al coneixement de l’entorn
natural o el treball en equip.
Altres campus esportius d’estiu
s’han especialitzat encara més i se
centren en una única disciplina, com
per exemple el futbol. Un clàssic dins
d’aquesta oferta és el Campus Xavi
(www.campusxavi.com), batejat així
en honor al seu fundador, Xavi Hernández, exjugador del FCB durant
17 temporades. Des de fa 18 anys
aquest campus acull nens d’entre 6
i 15 anys i els proposa un rigorós pla
de treball perquè desenvolupin el seu
joc tècnic i tàctic, fomentant els valors
de l’amistat i el joc net. A més a més,
el treball futbolístic del Campus Xavi
dóna molta importància als aspectes
cognitius, amb l’objectiu de millorar la
capacitat de presa de decisions durant el joc.
EL MÓN DEL CAVALL. Una altra proposta especialitzada –però en
aquest cas al voltant de la pràctica de
l’equitació– són les colònies d’estiu

Aventura. Un nen disfruta al Bosc Vertical, dins de les
activitats d’estiu realitzades per un esplai de Fundesplai.

FUNDESPLAI

Milers de famílies becades
d Un any més, Fundesplai (consulteu la pàgina web http://estiu.fundesplai.
org) ha presentat una de les ofertes d’activitats d’estiu més àmplies d’entre
les que s’ofereixen a Catalunya. En total seran més de 1.200 activitats per a
nens i joves d’entre 3 i 25 anys, entre colònies, casals, campaments, rutes
o camps de treball, amb un total de 85.473 places (un 15% més que l’any
passat).
Una oferta àmplia i diversiﬁcada en què es poden trobar des de casals
que inclouen cursos de vela ﬁns a colònies que donen protagonisme a la
dansa i l’expressió corporal, o camps de treball íntegrament en anglès. Destaquen, així mateix, les Colònies en Família, en les quals pares i ﬁlls poden
disfrutar de les cases de colònies i albergs durant el mes d’agost, a preus
molt assequibles i amb activitats conduïdes per monitors.
Per garantir l’equitat i que tothom tingui accés a aquesta oferta, Fundesplai ofereix a les famílies la possibilitat de sol·licitar una beca. L’any
passat se’n van atorgar 4.774 a les famílies amb més necessitats econòmiques. Però la campanya també inclou per a totes les famílies un sistema
d’autoﬁnançament a través d’una rifa d’estiu, que permet recuperar ﬁns al
100% del cost de l’activitat.

organitzades pel club hípic de Girona
Omega (www.caballosomega.com). El
seu objectiu és ensenyar i perfeccionar l’equitació tècnicament ortodoxa,
però sempre divertint els nens i reforçant qualitats com l’autodisciplina,
l’autoconfiança o l’equilibri psíquic
personal. En aquests campaments,
els joves aprenen a entaular una bona
relació amb el cavall, que va més enllà
de saber-lo muntar. Es procura, així
mateix, que els xavals tinguin cura dels
animals i que creïn un vincle que els
proporcioni seguretat i confiança en
la pràctica de l’equitació i en la vida
en general.
MÚSICA. I després d’una proposta
animalista, una altra d’enfocada al món
artístic. Entre les novetats per al 2016
que inclou la Fundació Pere Tarrés
(www.peretarres.org) destaquen les
Colònies de Música, que tenen lloc del
10 al 17 de juliol a l’alberg La Conreria (Tiana). Organitzats en col·laboració
amb l’Escola de Músics i l’Escola de

Música Juan Pedro Carrero, aquests
campaments tenen un objectiu: crear
un musical mitjançant diferents tallers,
com ara cant, ball, interpretació, combos, big band, etcètera. Un espai artístic, de creixement musical i personal
que culminarà amb un gran espectacle
final per a familiars i amics.
PRÀCTICA D’IDIOMES. Per als
nens que van més fluixos en la llengua més parlada del món, les cases
de colònies Eix Estels (www.eixestels.
com) organitzen campaments d’estiu
100% en anglès, perquè els assistents
puguin perfeccionar aquest idioma a
través de classes, jocs, excursions,
gimcanes, activitats esportives o festes temàtiques, en les quals l’anglès
serà la llengua vehicular (tots els monitors són natius). A més a més, aquest
programa està acreditat i auditat per
Chaplin’s Group Language Consultants, centre oficial preparador i examinador de la Universitat de Cambridge i
del Trinity College London.M

