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Educació en el lleure. L’Esplai La Florida busca voluntaris interessats a col·laborar en projectes d’acompanyament als infants

I tu, a què dediques
el teu temps lliure?
L’Esplai La Florida vol
ampliar la xarxa de
persones voluntàries
que ajuden en els seus
programes educatius
Si t’atreu l’àmbit educatiu i del treball social; si ets una persona amb
inquietuds envers els infants, i si tens
un xic de temps lliure, l’Esplai La Florida t’ofereix una experiència d’enri
quiment personal: participar com a
voluntari en alguns dels seus programes d’acompanyament als infants i
adolescents en el temps de lleure.

A partir dels 16 anys i sense
cap edat límit, es pot col·laborar al
costat dels monitors i educadors
del centre en els projectes del casal diari, que es desenvolupa les
tardes de dilluns a divendres a les
instal·lacions de l’Esplai, o del casal
del dissabte, quan es fan sortides a
l’exterior. En tots dos casos, segons
explica Ester Targa, coordinadora
del programa del Voluntariat, “aprofitem les habilitats o les aptituds
de les persones que es presten a
col·laborar per organitzar segons
quines activitats. Per exemple, fem
tallers de guitarra, si el voluntari en
té coneixements. Perfilem una col·
laboració a mida de cada voluntari”.

Un altre projecte implementat fa
dos anys de la mà de la Fundació
Jaume Bofill és el programa Lexcit,
per fomentar el gust per la lectura entre els petits. “Un voluntari
acompanya un infant durant una
hora a la setmana per treballar l’hàbit lector amb diferents materials”,
diu Targa.
Una voluntària del projecte Lexcit ajuda una nena a llegir un conte

Joves pel barri
Sota la metodologia aprenentatge servei, l’Esplai La Florida també
desenvolupa des de fa 11 anys el
projecte Joves pel barri, amb alumnes de batxillerat de l’institut Eduard
Fontserè. Aquests adolescents
presten un servei a la comunitat

participant en les tasques de reforç
escolar i tallers del casal. “Estem
treballant per ampliar el projecte a
altres centres educatius de la zona
nord, ja que és una metodologia
educativa molt enriquidora per als
joves. Els permet conèixer la realitat

que els envolta i també descobrir
potencialitats”, explica Targa. Les
persones interessades només han
de contactar amb l’Esplai La Florida. y
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Tel.: 93 551 49 73
esplai@esplaiflorida.org

Partido de fútbol
solidario, a favor de
los más valientes

Placa en memòria de Jaume Botey
Familiars, amics i representants del món educatiu van retre un homenatge a Jaume Botey (1940-2018), al mateix temps que oficialitzaven
el bateig de l’institut de Santa Eulàlia que ha adoptat el nom de l’historiador local. Durant l’acte es va descobrir una placa que el recorda.

Miembros de la Guardia Urbana
de L’H y veteranos del FC Barcelona han disputado un partido
a beneficio de la campaña Pels
Valents. La recaudación obtenida
se destinará a cubrir gastos del
futuro Pediatric Cancer Center
de Barcelona, el centro oncológico infantil más grande de Europa, que promueve el Hospital
Sant Joan de Déu para impulsar
el tratamiento y la investigación
de los cánceres infantiles.

