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Amb els anys, el lleure ha anat adquirint cada vegada més importància. Hi ha hagut un 
increment d’infants que participen de les activitats perquè famílies, escoles i entitats 
han pres consciència de la seva importància socioeducativa. Alhora els diferents agents 
socials del sector també han ampliat, millorat i professionalitzat l’oferta per adaptar-se 
a les noves necessitats. Oportunitats de socialització, de vinculació amb el territori, de 
relacions comunitàries, d’integració social, de participació,... hi ha un cert consens social 
dels beneficis que ofereix el lleure en el desenvolupament dels infants, que no sempre 
es poden satisfer des d’altres 
àmbits educatius com l’escolar 
o el familiar.

El dret del lleure també 
està recollit en la Declaració 
Universal dels Drets dels 
Infants, en l’Estatut d’Auto-
nomia, en la Llei d’Educació de 
Catalunya i en la Llei dels drets 
i les oportunitats en la infàn-
cia i l’adolescència. Malgrat tot, 
és un dret que encara no està 
regulat i per tant, tampoc està 
garantit. A més, el “lleure edu-
catiu és un dels àmbits socials 
amb més desigualtats d’accés ja que ha estat un dels més afectats per les mesures de 
contenció de la despesa”, ha denunciat el Síndic de Greuges a l’Informe dels drets dels 
infants a Catalunya 2012. Així és habitual, per exemple, trobar infants en situació de 
vulnerabilitat que no poden participar d’unes colònies per raons econòmiques o escoles 
que fan colònies escolars i d’altres que no. 

Aquestes desigualtats socials creixents posen de manifest la necessitat que les insti-
tucions augmentin la inversió per facilitar l’accessibilitat de tots els infants i joves a les 
activitats de lleure. I més en un context de crisi econòmica com l’actual, que es corre 
el risc de sacrificar certs drets dels infants, quan és caracteritzen per ser indivisibles i 
interdependents i, per tant, tots són d’obligat compliment. Des de l’ACCAC ens sumem 
a la demanda que fa en aquest Lleure l’adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa 
dels drets dels infants i els adolescents, Maria Jesús Larios, a favor d’un desplegament 
normatiu d’aquest dret per protegir-lo jurídicament. Calen actuacions que assegurin que 
tots els drets dels infants són garantits, també el dret a accedir en igualtat d’oportunitats 
i en condicions de qualitat en l’àmbit del lleure educatiu. 

Per promoure el reconeixement públic i formal de la contribució de les colònies escolars 
en el sistema educatiu català, l’ACCAC, juntament amb altres associacions del sector, 
ha posat en marxa el projecte "Colònies i educació". Des de l’ACCAC defensem l’alt valor 
educatiu i social de les colònies i per això creiem necessària una coordinació entre els 
agents de la comunitat educativa.  Continuarem treballant, doncs, perquè les colònies 
siguin reconegudes com una activitat insubstituïble per a l’educació i perquè es garanteixi 
el dret al lleure de tots els infants i joves del país. •
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Fa temps que sabem que l’escola és la institu-
ció socialitzadora per excel·lència. Que allà on 
les famílies transmeten diversitat de maneres 
de fer, de tarannàs segons els quals els infants 
es mouran en societat, comprendran el món i 
intervindran en l’entorn pel qual circulin, l’es-
cola genera motlles. I de fet, aquest és un dels 
principals encàrrecs que té l’escola: aconseguir 
emmotllar tots aquests infants tant diversos 
en un patró, que anomenarem cultura comuna 
o capital social, garantia de cohesió.
 
Tampoc diem res de nou evidenciant que edu-
car, socialitzar, culturitzar, genera tensió entre 
una diversitat d’origen particular, cada casa 
és un món, i la força homogeneïtzadora de 
l’escola, pel bé comú. Diàriament a la porta 
d’entrada de l’escola, allà on els pares entre-
guen o recullen els seus fills, en les estones 
no lectives o en aquells espais on les famílies 
troben escletxes per a remoure la institució 
educativa amb la seva heterodòxia, es replan-
teja aquest equilibri precari entre institució 
educativa, en singular, i famílies, en plural. 
Mestres i professors, al seu torn, s’esforcen 
per donar pautes, reconduir i “ensinistrar” als 
pares i les mares per a que tots plegats es 
posin en línia en la tasca d’educar els alumnes 
d’uns, i els fills i filles dels altres.

Segons l’estil de l’escola, aquesta negociació és 
realment una negociació, en la que adults com-
promesos amb l’educació, pacten i es posen 
d’acord, des del lloc que els correspon a cadas-
cú, sobre les responsabilitats i les maneres de 
fer per a que aquests nens i nenes, adolescents 
o joves, visquin amb el màxim de coherència 
el trànsit família escola. En l’altre extrem hi 

trobem institucions educatives amb un l’estil 
de relació distant i jeràrquic, en les quals els 
professionals ostenten el lloc del saber i les 
famílies queden relegades en el lloc dels igno-
rants, de manera que, aquell possible encaix 
es pot desencaixar en forma d’adoctrinament, 
judici de valors o desqualificació generalitzada 
de la manera com les famílies exerceixen la 
seva parentalitat.

Entre aquests dos extrems, el que entén que 
les propostes de la famílies són tan legítimes i 
autoritzades com les propostes dels docents, 
i el que infantilitza les famílies i pretén ensi-
nistrar-les, trobem una gradació de models de 
corresponsabilitat molt àmplia. Experiències 
de gestió compartida, espais diversos de 
participació, les comissions de treball o la 
comunicació oberta, fluida i bidireccional són 
bons exemples del paper que poden arribar a 
jugar els familiars en moltes escoles catalanes. 
Atenció, però, que hi ha d’haver una intencio-
nalitat real de l’escola d’apoderar (cedir poder 
i definir quotes de decisió compartida) a les 
famílies i anar més enllà de la simple encomana 
de feines concretes i pautades. No fa massa 
una mare de l’AMPA d’una escola de primària 
ho expressava amb claredat: “la direcció ha 
d’entendre que nosaltres, a més de mans, 
podem aportar idees”.

Amb tot plegat, una cosa està clara: qui esta-
bleix la cultura relacional d’una escola, l’estil de 
la comunicació, els marges d’autonomia d’uns i 
altres, el grau de coneixement i reconeixement, 
és el conjunt de la comunitat. Una comunitat 
que té tres potes: els mestres, les famílies i 
l’entorn. Si una falla, el tamboret coixeja. Massa 

vegades la inèrcia institucional acaba marcant 
unes pautes que silencien la veu de les famíli-
es o es tanquen a les aportacions de l’entorn 
com si fossin soroll que entorpeix la tasca de 
l’escola. Per això aquest article pretén reivin-
dicar la majoria d’edat, amb veu i vot, de les 
famílies. Reivindicar la capacitat per prendre 
decisions, per aportar idees, a més de mans, 
dels pares i mares d’alumnes. •

FAMÍLIES 
MaJors 
d’edaT

MARTA COMAS,

EXPLICA’NS

DIRECTORA DEL PROjECTE

Famílies amb veu

l'escola és una
comunitat que té
tres potes: els mes-
tres, les famílies i 
l’entorn. si una falla, 
el tamboret coixeja

FAMÍLIES AMB VEU
La Fundació Jaume Bofill juntament amb 
les principals federacions d’associacions de 
mares i pares de Catalunya (FAPAC, CCAPAC, 
FAPAES, FAPEL) i l’AEC es posen d’acord per 
impulsar un projecte anomenat “Famílies 
amb veu” que al llarg de dos anys pretén 
posar en valor la contribució que fan les famí-
lies al funcionament del sistema educatiu i 
que es vegi el seu lideratge com a interlocutor 
vàlid en el debat sobre la reforma i la millora 
del sistema educatiu. 
L’originalitat del projecte rau en el fet de situar 
la participació en la dimensió col·lectiva ja que 
aborda una dimensió més social i política de 
la participació, la que ens situa com a ciu-
tadans compromesos amb la millora de la 
formació que reben els infants i joves del país.



ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA COMENCEN 
MOLT ABANS QUE ES FACIN EVIDENTS

UN ÀPAT EN FAMÍLIA AL DIA HO POT EVITAR
L’anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i els trastorns per 
afartament són malalties greus relacionades amb la ingesta. 
Tot i que els símptomes es manifesten entre els 14 i els 24 
anys, aquestes malalties tenen el seu origen a la infància i 
adolescència. 

Establir hàbits alimentaris saludables com ara fer un àpat 
al dia en família, redueix el risc de patir anorèxia nerviosa, 
bulímia nerviosa o obesitat infantil. 
De nosaltres depèn la salut dels nostres fills i filles. 

trastornsalimentaris.gencat.cat

A4_TRASTORNS_ALIMENTARIS.indd   1 15/05/13   12:07
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La realització de colònies i sortides s’insereix 
dins el projecte educatiu dels centres i, a part 
de la funció educativa específica, ofereixen 
l’oportunitat que tots els infants i joves gaudei-
xin del dret al lleure. Aquesta tradició de  més 
de 120 anys ha esdevingut una peça fonamen-
tal en el sistema educatiu català per treballar 
aspectes formatius com la convivència o la 
relació amb la natura.

Al llarg del curs, els centres educatius aprofi-
ten per gaudir dels entorns privilegiats de les 
cases de colònies, que ofereixen una gamma 
àmplia d’activitats per a infants i joves. Els dies 
de colònies permeten desenvolupar habilitats 
socials i emocionals en un espai que no és ni 
l’acadèmic ni el familiar i alhora formar-se a 
través del joc i les activitats a l’aire lliure. 

La història recent de les cases de colònies és, 
en termes generals, de creixement i millora. 
Durant els darrers anys, les ofertes de les 
instal·lacions juvenils en l’àmbit de les colònies 
escolars s’han professionalitzat i multiplicat 
tenint en compte les demandes actuals de 
l’escola. Però tot i el concens tècnic i social de 
les virtuts de les colònies, aquesta evolució 
no ha anat acompanyada d’un reconeixement 

formal d’aquesta activitat distitiva del sistema 
educatiu català.

En aquest sentit, neix el projecte "Colònies 
i educació", que vol difondre el paper de les 
cases de colònies, rellevant a nivell educa-
tiu, social i econòmic per al país. Les prin-
cipals associacions del sector, ACELLEC, La 
Confederació i ACCAC, s’uneixen per promoure 
el reconeixement públic i formal de la contri-
bució de les colònies escolars a la qualitat del 
sistema educatiu català.

Afavorir la coordinació entre els agents de la 
comunitat educativa, incentivar i posicionar 
públicament les colònies com a element peda-
gògic, promoure’n la recerca universitària o 
destacar el valor de l’activitat econòmica de les 
instal·lacions juvenils,  són alguns dels objec-
tius d’aquest projecte de creixement i millora. 

Es tracta, d’una banda, de garantir la pervivència 
d’un model pedagògic eficaç i contrastat i, de l’al-
tra, de fer-lo evolucionar explorant-ne les seves 
potencialitats. I és que les tres associacions creuen 
que les colònies escolars són un element educatiu 
insubstituïble i necessari que s’ha de defensar per 
garantir-ne la continuïtat i el progrés. •

ANUARI DEL lleuRe

les colònies 
escolars són un 
element educatiu 
insubstituïble i 
necessari que s’ha 
de defensar per 
garantir-ne la 
continuïtat i 
el progrés

Reconeixement a les 
colònies escolars
Les principals associacions del sector de les colònies s’uneixen per garantir la continuïtat d’aquesta 
activitat educativa fonamental. A través del projecte "Colònies i educació" impulsen el reconei-
xement formal de les colònies escolars per defensar l’alt valor afegit que suposa per al sistema 
educatiu català i perquè infants i joves puguin accedir al lleure en condicions d’equitat.

chilrenandnature.org



•  Setembre 2013  •  www.accac.cat8  

El camí fins a aprovar una llei educativa sol anar 
acompanyat de bastanta polèmica i incloure 
manifestacions de protesta. Però probable-
ment la LOMCE, la setena llei de la democràcia, 
és la que ha tingut més crítiques per part dels 
diferents sectors. Des de la comunitat edu-
cativa es denuncia la manca de diàleg en el 
procés de redacció del text, tot i que el govern 
espanyol insisteix que ha tingut nombroses 
reunions amb tots els actors. Al llarg de l’any 
2012, s’han convocat vàries protestes per tot 
el país en contra de la reforma, que han aglu-
tinat a persones d’ideologies molt diverses.

LES REVÀLIDES. Després d’uns mesos cen-
trat en els pressupostos i en el decret de les 
retallades escolars, el ministre d’Educació, 
José Ingnacio Wert, va avançar a finals de juny 

alguns punts de la reforma: S’establirien revà-
lides al final de cada etapa educativa (primària, 
secundària i batxillerat). D’aquesta manera, 
les avaluacions externes, com les necessàri-
es per obtenir els títols d’ESO i de batxillerat, 
passarien a ser potestat del govern espanyol 
per tal d’unificar els criteris a tot l’Estat. Tant 
la Generalitat com les universitats catalanes 
es van mostrar en contra del canvi d’aquesta 
qüestió, que fins llavors havia estat compe-
tència del govern català. El Consell d’Estat 
també expressava la seva "preocupació" pel 
fet que es permetés a cada universitat fer 
proves d’accés pròpies perquè podria frenar 
l’equitat del sistema.

S'AVANÇA L’EDAT PER TRIAR ENTRE L’FP I EL 
BATXILLERAT. El ministre també va anunciar 

que l’últim curs d’ESO es convertiria en un curs 
d’especialització en què els alumnes haurien de 
triar entre la via cap al batxillerat o bé cap a la 
formació professional. També es preveia que 
els alumnes amb “dificultats d’adaptació” se’ls 
pogués redireccionar cap a programes de “for-
mació professional bàsica” abans de 4t d’ESO. 

BLINDATGE DELS CONCERTS DE LES ESCOLES 
QUE SEPAREN PER SEXE. A l’agost vàries sen-
tències del Suprem van declarar il·legals les 
subvencions a escoles que separen per sexe. 
Llavors, però, el ministre Wert va anunciar un 
canvi en la llei per establir que aquests centres 
no discriminen, basant-se en una convenció 
de la UNESCO de 1960.

MÉS COMPETÈNCIA ESTATAL. Al setembre es 
va presentar el primer esborrany de l’avant-
projecte de llei. El text deia que el govern espa-
nyol establiria fins el 75 % dels continguts que 
s’ensenyen a les escoles, restant-li marge de 
decisió de les comunitats autònomes. Sobre 
aquesta qüestió, Wert va declarar als mitjans 
de comunicació que hi ha una “dispersió de 
continguts immanejable” entre les comunitats 
autònomes, culpable en bona mesura de la 
diferència dels resultats entre regions. Això 
va fer créixer la tensió a Catalunya i Wert va 
arribar admetre que el seu interès era “espa-
nyolitzar els alumnes catalans perquè se sentin 
tan orgullosos de ser catalans com espanyols”.

IMPOSICIÓ DEL CASTELLÀ COM A LLENGUA 
VEHICULAR. Al desembre va arribar el nou 
text revisat del projecte, que era un xoc fron-
tal contra el sistema d’immersió lingüística 
català. S’hi introduïa l’obligació d’incloure el 

la loMce, Una 
llei D’eDUcaciÓ 
sense consens

Enmig de profundes retallades pres-
supostàries a les escoles, la reforma 
educativa que planteja la llei orgàni-
ca de millora de la qualitat educativa 
(LOMCE), també coneguda com a Llei 
Wert, suposa una recentralització de les 
competències educatives cap a l’Estat 
(quan es tracta d’una atribució cedida 
a les autonomies) i imposa el model 
lingüístic, entre d’altres canvis.

ANUARI DEL lleuRe

w
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w
.directa.cat
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castellà com a llengua vehicular també a les 
autonomies amb llengua cooficial. La mesura 
triada per garantir “el dret dels pares a escollir 
la llengua d’escolarització” dels seus fills era 
que la Generalitat pagués l’escola privada a 
qui volgués l’escolarització en castellà. Més 
endavant, el Consell d’Estat va rebutjar aquest 
punt al·legant que decidir el model lingüístic 
és competència de les comunitats autòno-
mes “sense que la legislació bàsica de l’Estat 
pugui frustrar l’elecció del model”. Després 
de la negativa, el govern espanyol va fer una 
modificació mínima: seria l’Estat qui pagaria 
aquestes escoles, amb una inversió de cinc 
milions, però ho descomptaria del finançament 
autonòmic.  

RELIGIÓ I CIUTADANIA. En el nou text també 
s’explicitava més suport a la llibertat d’elecció 
del centre per part de les famílies, fos públic o 
concertat. A més, s’eliminava completament 
l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i 
s’especificava que els alumnes de primària 
haurien de cursar Religió o bé  una matèria 

sobre valors, que comptarien per a la nota mit-
jana. D’altra banda, a l’ESO la llei incrementava 
les hores de matemàtiques, llengua, ciències i 
anglès, en detriment de les assignatures opta-
tives, que disposarien de menys hores. Pel que 
fa al batxillerat, les possibilitats per combinar 
optatives es reduïen i s’establien només cinc 
vies: ciències i enginyeria, ciències de la salut, 
humanitats, arts i ciències socials. A banda, 
també es reduïa la capacitat de decisió dels 
consells escolars als centres, que perdien atri-
bucions com la decisió dels pressupostos, els 
projectes educatius o els processos d’admissió 
dels alumnes. 

EL DICTAMEN DEL CONSELL D’ESTAT. A finals 
d’abril va arribar el dictamen del Consell d’Estat 
sobre la futura llei, un informe no vinculant 
però preceptiu abans que l’aprovés el Consell 
de Ministres i l’enviés al Congrés per a la seva 
tramitació. Refusava que la Generalitat hagués 
de pagar escoles privades en castellà i recla-
mava una assignatura obligatòria de ciutada-
nia. També qüestionava la matèria alternativa a 

Religió així com les garanties de finançament i 
alguns punts del repartiment de competències 
entre govern espanyol i comunitats autòno-
mes. L’informe, a més, feia una defensa de 
l’educació mixta i demanava que es justifiqués 
molt bé quins eren els beneficis de la segrega-
ció d’alumnes abans de subvencionar centres 
que separen per sexes. 

El ministeri va assegurar, tot i així, que el 
dictamen del Consell d’Estat avalava la seva 
proposta perquè no qüestionava cap punt 
“fonamental” i que remetria el text al Consell 
de Ministres per a la seva aprovació el 10 de 
maig. Però l’últim capítol del seu accidentat 
camí cap al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) es 
va produir aquell dia: 24 hores després d’una 
gran protesta contra la reforma, que va treure 
al carrer desenes de milers de persones de 
tot l’estat espanyol, es va endarrerir la seva 
aprovació. Finalment, el govern espanyol va 
aprovar l’avantprojecte de llei una setmana 
més tard, el 17 de febrer, que després es dis-
cutiria al Congrés dels Diputats. •

Des de la comunitat 
educativa es denuncia 
la manca de diàleg en 
el procés de redacció 
del text, tot i que el 
govern espanyol insis-
teix que ha tingut nom-
broses reunions amb 
tots els actors

w
w

w
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Fa temps que el lleure educatiu va fent passes 
cap a la configuració i la consolidació del seu 
espai professional, tot i que no sempre ha estat 
un camí lliure de controvèrsies. Darrerament 
s’ha assolit una fita remarcable: El juliol de 
2012 es van publicar al DOGC les qualificacions 
professionals (QP) de Dinamització d’activi-
tats d’educació en el lleure infantil i juvenil i de 
Direcció i coordinació d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil. 

Les QP assenyalen quines competències ha 
de reunir, en aquest cas, una persona que 
dinamitza o que dirigeix activitats d’educació 

en el lleure. Entre moltes altres utilitats, no 
serà necessari estudiar dues o tres vegades, 
en diferents àmbits formatius, aquells con-
tinguts que ja s’han cursat o possibilitarà la 
mobilitat laboral perquè el certificat és oficial 
a tot l’estat. Així doncs, l’aprovació de la quali-
ficació professional suposa un reconeixement 
professional reclamat des de fa molt temps. 

En base a aquesta nova normativa sobre les 
certificacions i les qualificacions professionals, 
la Generalitat està acabant de formalitzar una 
Ordre que regularà les etapes i els programes 
dels cursos de formació de monitor, monitora, 

director i directora d’educació en el lleure infan-
til i juvenil que s’imparteixen a les escoles de 
lleure catalanes. La implementació de la nova 
Ordre, prevista a l’octubre del 2013, suposarà 
que les persones que acabin aquesta forma-
ció disposaran d’una certificació equivalent a 
la qualificació professional de Dinamització 
d’activitats de temps lleure educatiu infantil 
i juvenil o de Direcció i coordinació d’activitats 
de temps de lleure educatiu infantil i juvenil.

El procés es culmina amb l’elaboració dels 
currículums de tres títols de formació pro-
fessional, que s’inscriuren dins la la família 
professional de Serveis Socioculturals i a la 
Comunitat. El títol de Tècnic en Guia en el 
Medi Natural i Temps de Lleure capacitarà 
per a desenvolupar les funcions de monitora 
i monitor. D’altra banda, hi haurà dos títols 
que capacitaran per desenvolupar les funci-
ons de director d’activitats d’educació (i de 
monitor): el de Tècnic Superior en Animació 
Sociocultural i Turística i el de Tècnic Superior 
en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva. 

Aquest canvi de paradigma suposarà una 
reformulació del sector de la formació en el 
lleure ja que obrirà la porta a nous agents 
educatius i a nous sistemes com la formació 
a distància. També s’hi hauran d’adaptar les 
escoles d’educació en el lleure ja existents, 
que són un referent a tenir en compte per la 
seva experiència pedagògica i l’estreta relació 
amb els moviments educatius i les empreses 
del lleure. •

noU Marc 
ForMaTiu De 
l’eDUcaciÓ en 
el lleURe

La formació del lleure educatiu es troba en 
procés de reformulació per adaptar-se a una 
nova Ordre, que la Generalitat de Catalunya 
està enllestint basant-se en la nova legislació 
sobre qualificacions professionals. Aquesta 
normativa regularà les etapes i els progra-
mes dels cursos de formació de monitor i de 
director d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
A banda de les modificacions curriculars que 
comportarà, també canviarà la metodologia 
d’avaluació establerta segons l’assoliment de 
competències.

w
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Aquest curs molts adolescents d’ESO han sortit 
dels centres a dos quarts de tres o a les tres 
del migdia. Els 284 instituts de secundària que 
han obtingut el permís del Departament d’En-
senyament per fer jornada compactada al matí 
han hagut de presentar un programa d’activitats 
extrascolars a la tarda, en molts casos organitza-
des per les associacions de mares i pares d’alum-
nes (AMPA) i en altres, pels ajuntaments, els 
consells comarcals o els mateixos centres. Però 
aquesta proposta d’activitats és optativa, fet 
que suposa que els pares i les mares prenguin la 
decisió en funció de la seva capacitat econòmica.

En aquest sentit, la Fundació Jaume Bofill 
alerta en un informe sobre l’impacte social i 
educatiu d’aquesta mesura que “les evidències 
existents assenyalen que la jornada compacta 
de matí agreuja les desigualtats, mentre que 
l’extensió del temps que es passa a l’escola 
les redueix”. “A Catalunya no es donen les con-
dicions necessàries per compactar la jornada 
escolar amb èxit”, afirma, ja que les retallades 
al pressupost públic i la crisi econòmica que 
afecta les famílies no garanteixen que els 
alumnes de secundària aprofitin el temps 
alliberat a la tarda per fer activitats educatives. 

Les federacions de mares i pares d’alumnes
FAPAC i FAPAES s’han mostrat en contra de la 
nova mesura perquè creuen que “només busca 
l’estalvi econòmic immediat sense tenir en comp-

te arguments pedagògics ni la participació de les 
famílies”, declara la FAPAC. També les preocupa 
que el model només es plantegi en els insti-
tuts públics, i és que en el context català aquest 
horari és gairebé inexistent a l’escola concertada. 
Aquest fet “pot agreujar la segregació social del 
sistema educatiu”, segons la Fundació Bofill. 

L’aplicació de la jornada intensiva dóna resposta a 
una demanda històrica dels professors de secun-
dària. En un curs en què s’ha reduït la plantilla 
pública i s’ha sobrecarregat la feina dels docents, 
Ensenyament ha concedit aquesta petició a tots 
els centres que complien certes condicions, com 
un programa d’activitats educatives i un càlcul 
de l’estalvi. La consellera, Irene Rigau, també 
defensa que el model aporta altres beneficis com 
“la disminució de la conflictivitat, la millora de 
rendiment dels alumnes respecte al de la tarda 
i l’augment de coincidència entre alumnes i pro-
fessors, que permet millorar la coordinació dels 
horaris de l’equip docent de cada curs”. 

Tot i les crítiques a la jornada continuada, sis 
escoles de primària també han fet un horari 
compactat durant aquest curs com a prova 
pilot. El Govern té la intenció que duri tres 
anys però no s’ha plantejat la implantació 
generalitzada d’aquesta mesura. A l’acabar 
el curs, Ensenyament s’ha compromès a fer 
una avaluació “exigent i rigorosa” de l’aplicació 
de la jornada compactada. •

ANUARI DEL lleuRe

la Jornada conTinuada, 
a Debat La majoria dels instituts públics catalans han tancat les portes a 

la tarda durant el curs 2012-2013. Aquesta decisió ha generat 
controvèrsia en la comunitat educativa i científica sobre els efectes 
que el nou horari pot tenir en l’educació dels joves de 12 a 16 anys.

els instituts han 
hagut de presentar 
un programa 
d'activitats 
extraescolars 
a la tarda

criatures.ara.cat
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Tot i que la Direcció General de Tributs (DGT) 
reconeix el caràcter educatiu d’aquests ser-
veis, estableix també un criteri restrictiu per al 
reconeixement de les exempcions. Per a aquest 
organisme, aquestes activitats no formen part 
del pla d’estudis en cap de les etapes, graus o 
nivells del sistema educatiu. Per aquest motiu, 
considera que no compleixen amb els requi-
sits necessaris per poder aplicar aquest tipus 
d’exempció i han de tributar al tipus general, del 
21%. Aquesta interpretació es fonamenta en la 
legislació del Ministeri d’Educació i podria contra-
dir la normativa comunitària i no tenir en compte 
altres normatives, com ara la Llei d’Educació de 
Catalunya, que cedeix als centres la possibilitat 

de donar caràcter educatiu a aquestes activitats. 
L’escrit de la DGT també fa una lectura limita-
da de l’article de la llei de l’IVA sobre protecció 
de la infància i la joventut. En aquest sentit, 
interpreta d’una manera restrictiva en quins 
casos hi haurà una excepció de l’impost en 
les activitats extraescolars com excursions, 
campaments o viatges infantils i juvenils i 
altres d’equivalents prestades a  persones 
menors de 25 anys.

En relació amb aquest assumpte, a l’abril la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats del 
Parlament català va aprovar una resolució 
instant el Govern de l’Estat a fer respectar 

l’exempció d’IVA als serveis educatius amb 16 
vots a favor, 3 en contra i una abstenció. La 
resolució la van presentar conjuntament CiU, 
ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, i durant la sessió 
van defensar el caràcter educatiu dels serveis 
prestats per a menjadors escolars, sortides 
escolars, activitats extraescolars i suports per 
a necessitats educatives especials. En termes 
generals, tots ells assumien que són serveis 
essencials, de primera necessitat, i que fan 
referència a drets socials dels ciutadans, raó 
per la qual era raonable exigir l’exempció d’IVA.

Més tard, al maig, va arribar el toc d’atenció 
de la Comissió Europea al govern espanyol. 
L’eurocomissari de Fiscalitat, Algirdas Semeta, 
va recordar que la legislació comunitària per-
met eximir els serveis d’atenció a la infància 
en horari extraescolar d’haver de pagar aquest 
impost. Semeta declarava que “poden con-
siderar-se com la prestació d’un servei que 
entra en l’àmbit de l’assistència social i de 
la seguretat social, així com de la protecció 
de la infància i dels joves”. També avisava 
que “les exempcions s’han d’interpretar de 
forma estricta, però no tant com perquè fins 
i tot s’anul·li l’efecte desitjat” i que es posaria 
en contacte amb les autoritats espanyoles 
per  “demanar informació sobre com aplica 
aquestes exempcions”.

Al mes de juny la comunitat educativa de l’es-
tat espanyol va denunciar el Ministeri d’Hi-
senda a través d’organitzacions de famílies, 
treballadors i empreses davant de la Comissió 
Europea per tal que exigís el compliment de 
l’exempció d’IVA prevista a la legislació estatal 
i comunitària per als serveis d’educació de la 
infància i la joventut. •

l’iva De la DiscÒRDia
A principis d’any Hisenda va advertir les entitats i empreses que ofereixen serveis educatius que 
havien de pagar un 21 % d’IVA. Fins llavors, s’havia considerat que aquests serveis estaven exempts 
de tributar l’impost, que n’eximeix l’educació de la infància i la joventut. Les famílies veien la 
possibilitat que se'ls incrementés el cost dels menjadors escolars, serveis d'acollida o activitats 
extraescolars en la en la pitjor de les conjuntures: La decisió d’Hisenda es produïa a la meitat d’un 
curs en què els serveis ja s’havien vist reduïts a causa de la crisi.

ANUARI DEL lleuRe



13  www.accac.cat  •  Setembre 2013  •

ANUARI DEL lleuRe

El medi natural en què es desenvolupen les 
activitats de les cases de colònies i albergs 
potencien l’aprenentatge dels infants i joves. 
Els situen a un context diferent al de la seva 
vida quotidiana, proporcionant-los situacions 
idònies per conviure amb els seus companys, 
obtenir autonomia i practicar noves experièn-
cies. L’oferta és àmplia i hi ha propostes per a 
tots els gustos: apicultura, mar, excursions de 
descoberta de l’entorn, aventura o activitats 
de granja, entre d’altres. Enguany l’Associa-
ció de Cases de Colònies i Albergs (ACCAC) ha 
incorporat nous associats i ja en formen part 
91 instal·lacions juvenils.

Sovint es diu que les organitzacions han de 
sumar per assolir els seus objectius, fer front 
al dia a dia i respondre als canvis que es pro-
dueixen a un ritme vertiginós. I així ho creuen 
les cases de colònies i els albergs, que veuen 
com unint-se a la principal associació empre-
sarial del sector, l’ACCAC, fomenten la suma de 
capacitats i recursos en un context global de 
crisi econòmica. Així aconsegueixen el desen-
volupament de projectes amb un major abast 
i incidència per garantir que les colònies siguin 
una referència per al món del lleure i l’educació.

Aquestes noves incorporacions a l’ACCAC i 
el continu creixement de l’Associació, que ha 

augmentat un 20 % d’afiliacions des de l’inici de 
la crisi econòmica, demostren la importància 
del treball col·lectiu per al reconeixement de 
les colònies. És necessari que el sector sigui 
plural però també que estigui ben coordinat i 
cohesionat. Això permetrà guanyar efectivitat, 
eficiència i, per tant, confiança entre les per-
sones usuàries de les instal·lacions juvenils. 
Serà una oportunitat, doncs, per fer front a 
les exigències de l’entorn a través de reforçar 
l’oferta i que, d’aquesta manera, les cases de 
colònies i albergs continuïn sent un recurs per 
l’àmbit educatiu, formal i no formal, i per a 
les famílies.

L’ACCAC també respon a les necessitats d’es-
tructuració del sector. A través de l’elaboració 
de discursos compartits, té un rol de repre-
sentació de les instal·lacions juvenils que agru-
pa: donar a conèixer el col·lectiu, sensibilitzar 
sobre la realitat del sector, ser el referent en 
l’àmbit de les instal·lacions juvenils o ser l’in-
terlocutor davant l’Administració, són algunes 
de les tasques que desenvolupa. A través del 
potencial comú de les instal·lacions juvenils, 
l’ACCAC defensa els interessos comuns de les 
instal·lacions juvenils per afrontar els reptes 
actuals de la nostra societat tot potenciant 
les experiències de qualitat que suposen les 
estades a les cases de colònies i albergs.

mÉs De
9.000 Places
De colÒnies

A Catalunya hi ha una llarga tradició de colònies, fet 
que permet gaudir d’una extensa quantitat d’instal-
lacions juvenils que ofereixen estades de qualitat a 
preus econòmics i envoltats d’un entorn natural excel-
lent. L’oferta de l’Associació de Cases de Colònies i 
Albergs de Catalunya (ACCAC) ja suma més de 9.000 
places per a estades d’escoles, entitats de lleure, 
associacions i famílies.

el continu 
creixement de 
l’associació,
demostra la 
importància del 
treball col·lectiu 
per al reconeixement 
de les colònies
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 12/09 
Comença el curs més reivindicatiu. 
La comunitat educativa amenaça 
amb un curs de mobilitzacions que 
comencen des del primer dia. 

20.000 Alumnes més i 1.700 pro-
fessors menys. Els alumnes de 
secundària, els més afectats per 
l’increment de ràtios. El 85% dels 
alumnes de primària estaran en 
aules de menys de 25 alumnes. 

1.300 professors interins passa-
ran a ser substituts. 

Horari intensiu a secundària. La 
majoria dels instituts públics cata-
lans faran horari intensiu així com 
sis escoles catalanes que estan 
dins una prova pilot del Govern. 
Un estudi de la Fundació Bofill 
alerta que la jornada intensiva pot 
generar desigualtats i no millorar 
els resultats. 

El Departament d’Ensenyament 
no ha cobert 1.783 jubilacions. 
Alguns dels professors jubilats 
s’han vist afectats en contra la 
seva voluntat. 

 14/09 
El govern espanyol decidirà el 
65% de les matèries que estudia-
ran els escolars de Catalunya. 
Fins ara l’Estat marcava el 55 % 
dels continguts i la resta eren res-
ponsabilitat de la Generalitat.

 17/09 
Èxit de participació a les acti-
vitats de lleure de l’estiu. Es 
notifiquen un total de 3.766 acti-
vitats d’educació en el lleure en 
les quals han participat 193.778 
infants i joves. 

 21/09 
Inici del projecte "Colònies i 
Educació". Les principals associa-
cions del sector, ACCAC, ACELLEC 
i La Confederació, s’uneixen per 
promoure el reconeixement de 
la contribució de les colònies 
escolars a la qualitat del sistema 
educatiu català. 

 24/09 
El Síndic denuncia que la refor-
ma del PIRMI ha afectat 10.000 
infants. També critica la sus-
pensió o reducció de prestacions 
adreçades a infants, com la desti-
nada a famílies amb infants de 0 
a 6 anys o les beques menjador. 

 26/09 
Els esplais i els caus comencen 
el curs. 

 4/10 
L’Estat estudia pagar escoles 
privades que escolaritzin en cas-
tellà a Catalunya i les Balears.

 10/10 
El ministre Wert declara que 
l’interès del govern espanyol 
és “espanyolitzar els alumnes 
catalans”.

 13/10 
Les famílies reclamen al Govern 
una regulació que unifiqui els 
criteris de gestió dels menjadors 
escolars. 

El Govern manté la partida per a 
les beques menjador. Aquestes 
ajudes seran iguals quan la crisi 
ha disparat el nombre de famílies 
que en necessiten. La Generalitat 
deu almenys un 30% de les ajudes 
del curs passat. 

 16/10 
L’estat espanyol encapçala el 
fracàs escolar i l’atur juvenil a 
Europa, segons la UNESCO.

Els estudiants de secundària ini-
cien tres jornades de vaga contra 
les retallades a nivell estatal.  

En marxa un nou registre uni-
ficat d’instal·lacions juvenils. 
Permetrà racionalitzar costos i fer 
més eficients les gestions relacio-
nades amb les cases de colònies, 
granges escola, aules de natura, 
albergs de joventut i campaments 
juvenils que hi ha a Catalunya.

18/10 
El Govern Balear anuncia que 
eliminarà la immersió lingüística 
per decret el curs que ve. 

 27/10 
Nova jornada de protesta de 
la comunitat educativa contra 
les retallades. Milers de pares, 
mares, alumnes i mestres recla-
men cobrir les substitucions des 
del primer dia i augmentar les 
beques per ajudar les famílies. 

 1/11 
S’aplica la taxa turística. Els 
albergs, tot i no estar contem-
plats com allotjament a la legisla-
ció turística vigent, també estan 
subjectes a aquest nou tribut.

 14/11 
Escoles, instituts i universitats 
fan vaga general. El seguiment 
de la vaga als centres escolars és 
el més alt de les últimes convoca-
tòries i moltes universitats aturen 
les classes completament.

 27/11 
La UE anuncia que reconeixerà les 
competències adquirides en l’edu-
cació no formal abans del 2018.

 4/12 
El projecte de reforma educativa 
estatal vol convertir el català en 
quarta llengua a l’escola. Preveu 
que els pares i mares puguin 
escollir la llengua vehicular, i en 
cas que no s’ofereixi l’opció caste-
llana en centres públics, accedir a 
centres privats amb les despeses 
a càrrec de la Generalitat. 

 5/12 
Les universitats catalanes faran 
una prova única d’accés amb el 
català com a requisit.

 12/12 
Wert admet que vol equiparar 
les hores d’ensenyament en 
català i en castellà. 

 13/12 
El Consell Escolar de Catalunya 
demana la retirada de la llei Wert. 

El Parlament Europeu arriba a un 
acord per garantir el programa 
Erasmus. El programa estava en 
perill després de les discrepàn-
cies en el pressupost per al curs 
2012-13.

 14/12 
L’ACCAC se suma al manifest de 
Somescola a favor de la immersió 
lingüística i de l’escola en català. 

Es presenta la guia didàctica per 
adaptar els cursos d’educació en 
el lleure a la nova legislació. 

 18/12 
La pujada de les taxes situa 
Catalunya entre els països euro-
peus amb la universitat més cara. 

 19/12 
El ministre Wert diu que és 
“impossible” que el català es 
consideri una assignatura tron-
cal en la reforma educativa.

 27/12 
Irene Rigau repeteix com a con-
sellera d’Ensenyament en el nou 
govern després de les eleccions 
anticipades al Parlament de 
Catalunya.

2012

Un any marcat per les reivindicacions en contra les retallades i

la llei Wert i en defensa de la immersió lingüística a l’educació
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 5/01 
El TSJC ordena al Govern que esco-
laritzi en castellà sis nens. 

 9/01 
Les universitats públiques cata-
lanes adverteixen en un manifest 
unitari que han arribat a una situa-
ció límit. Alerten que una nova 
retallada comprometria seriosa-
ment la seva missió social. 

 10/01 
El Síndic reclama que es defensi el 
dret dels infants al lleure. Denuncia 
que el lleure educatiu és un dels 
àmbits socials amb més desigual-
tats d’accés ja que “ha ha estat un 
dels més afectats per les mesures 
de contenció de la despesa”. 

 14/01 
Comencen les eleccions als con-
sells escolars de les escoles d’ar-
reu de Catalunya. 

 16/01 
Ensenyament adapta el currículum 
escolar a l’aprenentatge per com-
petències. 

 21/01 
Hisenda reclama que la contracta-
ció de monitors escolars tingui un 
IVA del 21 %.

 26/01 
Ensenyament edita un protocol de 
detecció i tractament dels alum-
nes superdotats o talentosos.

 29/01 
S’aprova per decret el Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya 2011-
2020. Aquest pla estableix els nous 
reptes i objectius de les polítiques 
de joventut.

 5/02 
 Es presenta "Famílies amb veu". 
Aquest projecte, impulsat per la 
Fundació Jaume Bofill juntament 
amb les principals federacions 
d’associacions de mares i pares de 
Catalunya, pretén posar en valor 

el treball que fan les famílies per 
a la millora del sistema educatiu i 
reivindicar el seu paper com a part 
implicada en l’educació. 
Comença una nova vaga de tres 
dies dels estudiants de secundària 
contra les retallades plantejades 
pel ministre Wert. 

 12/02 
Les cases de colònies i albergs 
celebren l’Assemblea General de 
l’ACCAC.
Es presenta el Moviment d’Edu-
cació Popular. El Moviment Laic 
i Progressista i l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat proposen 
impulsar l’educació popular, a l’esco-
la i al carrer, al llarg de tota la vida. 

 13/02 
El Govern aprova el Projecte de llei 
d’accessibilitat.

 20/02 
Ensenyament eliminarà fins a 73 
grups de P-3 i tanca set escoles. 
La consellera diu que l’objectiu és 
“adaptar l’oferta als canvis demo-
gràfics”.
La Federació d’Associacions 
de Mares i Pares de Catalunya 
(FAPAC) convoca la primera edició 
dels Premis FAPAC. 

 27/02 
El Suprem desestima el recurs 
d’un pare contra la sentència del 
TSJC que obligava a escolaritzar en 
castellà els seus fills però sense 
qüestionar el model d’escola.

 1/03 
Inici de la temporada de colònies 
escolars. 

 11/03 
Comença la preinscripció escolar 
amb 6.200 places més.

 23/03 
Entitats de lleure i associacions 
marxen de colònies de primavera.

 24/03 
El Tercer Sector denuncia que 
l’Administració li deu més de 600 
milions d’euros. 

 28/03 
Les escoles concertades amb més 
alumnat immigrant perdran les 
ajudes específiques a partir del 
curs que ve.

 31/03 
El conflicte de l’IVA als menja-
dors escolars arriba a la Comissió 
Europea. Un normativa europea 
estipula que aquest servei està 
exempt de taxes. 

 4/04 
Cauen a 17 les peticions de famí-
lies per escolaritzar en castellà 
aquest curs. 
Els titulats universitaris hauran 
d’acreditar coneixements d’una 
tercera llengua per graduar-se. 
Les escoles d’idiomes veuen “pre-
cipitat” exigir la llengua estrangera 
en només un any.

 9/04 
Més de 285.000 infants de menys 
de 16 anys viuen en situació de 
vulnerabilitat a Catalunya. El 
Síndic de Greuges alarma que no 
tenen garantides les necessitats 
bàsiques.

 10/04 
Una nova interlocutòria del TSJC 
especifica que cal garantir el cas-
tellà com a llengua vehicular no 
només per a l’infant que ho dema-
na sinó “per a tota la classe” en 
què estigui matriculat. 

 19/04 
L’ACCAC ja té més de 9.000 pla-
ces. Al llarg del curs, s’incorporen a 
l’Associació les  cases de colònies 
Ca la Santa, Roques Blanques, 
Mas Pagès, Mas Coll de Dalt, Can 
Roviralta, Torre del Baró i Verge 
Blanca. Amb aquests nous associats 
ja són més de 90 les instal·lacions 
juvenils que formen part de l’ACCAC.

 20/04 
La Comissió d’Ensenyament i 
Universitats del Parlament aprova 
una resolució instant el Govern de 
l’Estat a fer respectar l’exempció 
d’IVA als serveis educatius. La 
resolució s’aprova amb 16 vots 
a favor i només 3 en contra i una 
abstenció. 

 23/04 
El diari digital www.e-colonies.cat 
celebra el seu primer aniversari. 
Bona acollida durant el primer any 
del web sobre el món de les colòni-
es i l’educació.

 24/04 
El Consell d’Estat diu “no” a pagar 
l’escola privada als pares que vul-
guin castellà, tal com defensa Wert. 

 26/04 
Unes 400 escoles públiques cata-
lanes es tanquen contra les reta-
llades i la llei Wert. 

 2/05 
El Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores 2014 se celebrarà a 
Barcelona.

 3/05 
Rigau proposa que els directors de 
les escoles puguin escollir el 50 % 
de la plantilla. 

  9/05 
 Vaga general a l’escola pública. 
La Plataforma Estatal per l’Escola 
Pública convoca una vaga general 
de totes les etapes de l’ense-
nyament per protestar contra les 
retallades i les reformes educativa i 
universitària de Wert. 

 17/05 
El govern espanyol aprova la 
reforma educativa LOMCE.

 28/05 
Es convoca una cimera educativa.  
Les forces polítiques catalanes, 
excepte el PP i C’s, acorden defen-
sar a Madrid la immersió lingüística 
i el rebuig a la separació en l’ESO 
com a resposta a la LOMCE.

 5/06 
Es detecten 2.100 casos de mal-
nutrició a les escoles i el Govern 
prepara un protocol.

 7/06 
La comunitat educativa espanyola 
denuncia Hisenda a la Comissió 
Europea per exigir el compliment 
de l’exempció de l’IVA en els ser-
veis educatius.

 19/06 
Wert anuncia que el curs que ve 
reduirà un 40 % els ajuts a estudi-
ants d’FP i batxillerat amb rendes 
baixes, tot i que alguns baixaran a 
més de la meitat.

5/07 
Es prolonga el II Conveni de lleure 
educatiu i sociocultural. Sindicats i 
patronals signen un acord per per-
llongar el II Conveni de lleure edu-
catiu i sociocultural mentre la mesa 
de negociació continua treballant 
per pactar-ne un de nou.
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A l’informe sobre la pobresa infantil de 
Catalunya 2012 s’alertava que ja són 285.000 
infants els que estan en situació de pobre-
sa a Catalunya. Quines mesures proposa el 
Síndic de Greuges per evitar la situació de 
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu?
 La pobresa és un fenomen creixent en un 
context de crisi econòmica i trobem que hi 
ha molts infants en situació de vulnerabili-
tat. Per això s’han de prioritzar les polítiques 
transversals i els plans específics adreçats a 
combatre-la. Calen actuacions intergoverna-
mentals i coordinades entre tots els departa-
ments de la Generalitat que assegurin que tots 
els drets dels infants siguin garantits, ens hi 
obliguen la Convenció dels drets dels infants 
i l’ordenament jurídic català. Per exemple, en 
l’àmbit escolar s’hi pot fer front amb les beques 
de menjador, les beques de llibres o les ajudes 
a les activitats extraescolars. En l’àmbit de la 
salut, cal garantir que qualsevol infant pugui 
accedir a tots els serveis, com poden ser els 
de salut mental. També s’han de millorar les 
prestacions de caràcter econòmic, com els 
ajuts a l’habitatge o la renda mínima d’inserció. 

En aquest sentit, a l’Informe dels drets dels 
infants a Catalunya 2012 es denunciava la 
vulneració de drets bàsics com un nivell de 
vida adequat, l’accés a l’educació i també al 
lleure. Quins indicadors alerten de la vulne-
ració del dret dels infants al lleure? 
 En l’àmbit del lleure ens ho indica l’anàlisi 
de la realitat. Els infants amb famílies que no 
tenen capacitat econòmica no fan activitats 
extraescolars, fan menys ús de les colònies 
d’estiu i tenen un accés molt més reduït al lleu-

re en general. A vegades l’accés que hi tenen 
no és normalitzat sinó assistencial. Ens trobem 
que hi ha unes determinades intervencions que 
acaben sent utilitzades només per infants que 
estan en una situació de segregació. Nosaltres 
entenem que un accés al lleure en condicions 
d’igualtat és un accés normalitzat, que reflec-
teixi la pluralitat de la societat, igual que en 
l’àmbit escolar.

Per què creieu que l’accés al lleure és un dret 
fonamental que cal preservar?
 És bàsic per al desenvolupament d’un infant 
que pugui jugar, divertir-se i educar-se en el 
lleure, així està reconegut per la Convenció 
dels drets dels infants. Però tot i ser un ele-
ment fonamental per al seu creixement, no 
està garantit perquè no hi ha consciència que 
existeix com a dret. Si anem a la Llei d’Educació 
de Catalunya o la Llei de drets i oportunitats en 
la infància i l’adolescència, es fa un reconeixe-
ment del dret al lleure en condicions d’igualtat. 
Però a aquest dret li falta un desplegament, 
unes polítiques adreçades a la seva garantia. 

Les primeres colònies escolars tenien per 
objectiu millorar la salut dels infants en risc 
d’exclusió social. En canvi, avui la crisi eco-
nòmica amenaça amb deixar-los exclosos de 
les colònies. Quines mesures proposeu per 
tal de garantir aquest dret?
 Nosaltres el que demanem és que a l’escola 
cap infant es quedi sense anar de colònies 
per raons econòmiques perquè són uns tipus 
d’activitats que tenen una importància directa 
en el desenvolupament i l’educació dels nens 
i les nenes. Fins i tot el Síndic va iniciar una 

PARLEM AMB...
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actuació d’ofici sobre aquesta qüestió fa dos 
anys. No podem entendre que l’autonomia 
del centre pugui significar que unes escoles 
de Catalunya facin colònies i altres no i que a 
les que n’organitzen,  depengui de la capacitat 
econòmica de les famílies que s’hi vagi o no. 
Perquè no es pot discriminar a un infant perquè 
els seus pares no li puguin pagar les colònies 
com tampoc perquè tingui alguna discapacitat. 
Evidentment hi ha un marge de capacitat de 
decisió dels centres però hi ha d’haver una 
mínima regulació que garanteixi que a totes 
les escoles hi hagi colònies. I si per això s’han 
de prendre determinades mesures regulati-
ves per garantir determinats drets laborals 
del professorat, doncs que es prenguin. 

Però creu que la comunitat educativa i les 
institucions són conscients de la importància 
educativa del lleure? 
 Cal garantir el dret al lleure amb una regu-
lació que garanteixi un accés, unes condicions 
i uns recursos a les prestacions d’aquestes 
activitats. Oi que no deixaríem a un nen sense 
anar a la classe de matemàtiques perquè no li 
poden pagar la calculadora? No podem deixar 
un infant a casa perquè els pares no poden 
pagar les colònies, s’ha de crear un sistema de 
beques. També demanem que l’escola s’adap-
ti a les necessitats de tots els infants i no a 
l’inrevés. I si les colònies no poden ser d’una 
manera, que siguin d’una altra.

Al novembre Hisenda va advertir a les empre-
ses i entitats de protecció a la infància i que 
ofereixen serveis educatius que havien de 
pagar un 21 % d’IVA. Fins llavors, aquests 

serveis havien estat exempts de tributar la 
taxa. Què n’opina al respecte? 
 Crec que s’ha de garantir que les famílies 
puguin accedir als serveis, que els preus siguin 
ajustats, que es compleixin a tots els centres 
i que hi hagi ajuts per a les que no els puguin 
pagar. Entenem que el temps del menjador 
té caràcter educatiu i ha de ser tractat des 
d’aquesta perspectiva. Per tant, s’ha de garan-
tir la màxima qualitat i accessibilitat del servei.

El maig es va aprovar la LOMCE amb gran part 
de la comunitat educativa en contra. Com la 
valoreu des del Síndic?
 Hi ha certs aspectes que haurien de ser 
preservats i enfortits. Per exemple, la igualtat 
entre la xarxa pública i la privada, la distribu-
ció de l’alumnat i la garantia de l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats, que encara no la tenim. 
La mesura més polèmica i mediàtica, el fet de 
finançar el dret d’elecció dels centres de les 
famílies que demanin una escolarització en 
castellà, seria un pas enrere molt important 
a les escoles, en què no hi ha una segregació 
d’alumnes per raons de llengua. 

Creu que l’educació està massa polititzada?
 Sempre es diu que la millor llei d’educació 
és la que té el consens de totes les forces polí-
tiques i que l’educació hauria d’estar al marge 
de les discussions polítiques. A nivell de l’estat 
espanyol no ha estat així perquè hi ha hagut 
successives lleis amb els canvis de govern i 
no és bo canviar de model cada poc temps ni 
tampoc que les reformes siguin ideològiques. 
Si l’educació té mancances que s’han de supe-
rar amb regulacions noves, s’han de fer amb 
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el màxim consens, amb la màxima participació i amb coneixement del 
que diu la doctrina científica en matèria d’educació. 

La Fundació jaume Bofill assenyala en un estudi que la jornada com-
pacta de matí agreuja les desigualtats, mentre que l’extensió del 
temps que es passa a l’escola les redueix. Què opina el Síndic de la 
implantació de la jornada contínua a secundària?
 A nosaltres ens preocupava que no fes més gran la desigualtat i 
per això hem preguntat al Departament d’Ensenyament com s’està 
aplicant aquesta jornada, com s’estan decidint (quina participació tenen 
els consells escolars, els pares i mares dels centres) i amb quines 
mesures es compensen els canvis. Evidentment, pot provocar que 
aquells alumnes que no tinguin capacitat per pagar activitats extra-
escolars estiguin a casa tota la tarda si la jornada compactada no 
es compensa amb unes activitats extraescolars, amb centres oberts 
i amb acompanyament. Aquest fet suposaria una vulneració de la 
igualtat d’oportunitats. Tampoc es poden deixar de tenir en compte 
els costums o les obligacions de les famílies, els horaris escolars no 
s’han de supeditar als laborals però sí que l’ideal seria que les jornades 
de treball també es fessin d’una altra manera. 

El 2012 es va crear la Comissió de la infància per planificar i estudiar 
les polítiques sobre la infància. Quin balanç en fa?
 La Comissió de la infància era una necessitat des de feia molt de 
temps perquè no hi havia una comissió per a aquest col·lectiu espe-
cialment vulnerable. Nosaltres consideraríem més adequat que fos 
legislativa, com ho són les altres sectorials, i no només de seguiment. 
Per tant, és una comissió de debat i d’informe. 

Sembla que en la ciutadania en general i en la joventut en con-
cret hi ha una desafecció creixent vers les institucions i tendeixen 
a organitzar-se en nous moviments que precisament defugen de 
la institucionalització. Creu que està fonamentada la desafecció? 
Com es podria combatre? 
 Un dels reptes és que les institucions siguin més obertes i més 
properes i que sempre hi hagi una participació real, també durant 
els quatre anys de mandat. Molts adolescents i joves veuen que les 
institucions els són llunyanes perquè allò que realment els preocupa 
no hi està suficientment discutit. Haurien de tenir-hi formes d’accés, 
poder-hi fer propostes, que fossin debatudes i que rebessin una res-
posta. Les institucions també s’han d’adaptar a les seves necessitats 
i demandes. El dret a la participació dels joves a vegades sembla que 
comenci als 18 anys, quan el tenen des de sempre i se’ls ha de reco-
nèixer adaptat a les seves capacitats. •

EL SÍNDIC DE GREUGES
El Síndic defensa els drets dels nens, nenes i adolescents 
a través de les queixes presentades per la ciutadania o 
d’actuacions d’ofici.
Els infants, joves o adults poden fer-li arribar les consul-
tes o les queixes sobre la vulneració d’un dret per part 
d’una institució pública o d’una empresa que presti un 
servei general per tal de demanar la seva actuació, que 
és gratuïta. 
• Web: www.sindic.cat
• Telèfon gratuït: 900 124 124
• Adreça: Passeig Lluís Companys, 7 
  (Obert de 08.30 h a 19.00 h de dilluns a divendres).
• Visites a poblacions catalanes: El Síndic també es 
   desplaça dos dies a la setmana a diferents punts del país.

És bàsic per al 
desenvolupament d'un 
infant que pugui jugar, 
divertir-se i educar-se en 
el lleure, així està reconegut 
per la Convenció dels 
drets dels infants
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les colònies, 
ESCOLES DE 
MEDI AMBIENT 

ANEM DE COLÒNIES

Les colònies són una bona oportunitat perquè els 
infants i joves descobreixin un entorn diferent a 
l'habitual. Les activitats a la natura els proporcio-
nen coneixement i diversió a través del contacte 
amb el medi ambient. Per això representen una 
font de riquesa que els permet ampliar la visió 
del món i desenvolupar la consciència ecològica 
a través de l'educació per a la sostenibilitat.

les colònies
complementen 
l'aprenentatge dels 
alumnes a l'aula amb 
metodologies com 
l'exploració, 
l'observació i 
l'experimentació

Contacte amb la natura, aprendre a través de 
l'experiència o conèixer maneres saludables de 
destinar el temps de lleure. Aquests són només 
alguns dels valors que ofereixen les colònies, 
que moltes escoles aprecien i per això inclouen 
en el seu Projecte Educatiu de Centre. Les esta-
des escolars presenten un seguit d’avantatges 
per educar, la majoria lligades amb el fet que 
la transmissió de coneixements es produeix 
de manera més vivencial (mirant, escoltant, 
palpant directament). 

El medi en què es desenvolupen les colònies 
és una font inesgotable de coneixement i de 
recursos per aprendre. L’àmbit rural de les 
cases de colònies, envoltades de paisatge i 
fauna, afavoreix aquest context per a l’apre-
nentatge de les competències bàsiques a par-
tir de l’experiència. L’escola i les colònies són, 
doncs, escenaris complementaris en l’acció 
educativa en el medi natural.

Així, les convivències han de ser vistes com 
activitats que tenen sentit dins del procés d'en-
senyament, és a dir, a més del vessant lúdic, 
tenen també una finalitat didàctica. Es pot triar 
entre mar o muntanya, l’hort o la granja però 
sigui quina sigui l’elecció, l'entorn natural de les 
cases de colònies ofereix múltiples possibilitats 
als mestres per complementar l'aprenentatge 
dels alumnes a l'aula sobre el medi ambient 
amb metodologies com l'exploració, l'obser-
vació i l'experimentació. 

L'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN LES COLÒNIES
L'educació per a la sostenibilitat i les colònies 
persegueixen objectius comuns: que els infants 
i joves aprenguin a conèixer, a fer, a ser i a 
conviure. A través de les experiències en les 
quals participaran, els alumnes aprendran les 
competències necessàries per a comprendre 
la situació mediambiental i els reptes que es 
plantegen per a la supervivència de l'ecosis-
tema. En aquest sentit, el treball de camp que 

permeten les colònies és segurament una de 
les metodologies més eficaces perquè els 
alumnes descobreixin l'entorn natural amb 
un aprenentatge directe.

Ja sigui coneixent i tocant els animals de la 
granja, aprenent a cultivar l'hort o descobrint 
les plantes i arbres del bosc, els alumnes res-
pondran les seves preguntes com si es tractés 
d'un joc. Així doncs, desenvoluparan una acti-
tud analítica amb la naturalesa, crítica davant 
els problemes ambientals i a més, es promou-
rà el respecte i la conservació del patrimoni 
natural. A banda, perquè aquest aprenentatge 
sigui més efectiu, a classe es pot fer un treball 
previ i posterior sobre el que es treballarà o ja 
s'ha après a les colònies.

Les més de 90 instal·lacions juvenils de          
l'ACCAC estan situades en espais privilegiats 
per gaudir d'unes colònies en plena naturalesa. 
A més, disposen d'una àmplia oferta d'activi-
tats d'educació mediambiental per a escoles, 
instituts i entitats de lleure. Monitors i moni-
tores especialitzats dissenyen els programes 
pedagògics per conèixer l'ecosistema i consci-
enciar-se de la importància del medi ambient. 
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Perquè els infants i joves descobreixin els fenòmens de la naturalesa hi 
ha activitats sobre meteorologia, que a través de la geologia, l'observació 
dels astres o amb jocs sobre l'aigua i el vent aborden la problemàtica 
del canvi climàtic. Per despertar l'interès per l'entorn natural, també 
hi ha l'opció de fer un itinerari guiat per descobrir les varietats de la 
flora així com aprendre a identificar la fauna a partir dels seus rastres. 
A través de les excursions, els infants i joves aprendran a observar la 
natura i a utilitzar prismàtics i guies de camp.

Conèixer els oficis i tradicions del món rural dóna l'oportunitat als infants 
de conrear un  hort, de conèixer d'on procedeixen molts dels aliments 
que mengem i d'elaborar productes alimentaris artesanals. A més, 
també hi ha tallers de reciclatge i sobre energies renovables que els 
fa reflexionar sobre la sostenibilitat del planeta i les conseqüències de 
les seves accions diàries. Els entorns naturals de les cases de colònies 
també permeten estar en contacte directe amb els animals. A la granja 
podran aprendre a tenir cura del bestiar, al bosc, observaran els ocells 
i a la platja, podran conèixer de prop l'ecosistema marí.

Quan arriba la tardor és temps de verema. Una bona oportunitat perquè 
els alumnes coneguin les vinyes, el raïm i el procés d'elaboració del 
vi. Novembre i desembre també són els mesos en què els pagesos 
realitzen la collita de les olives. Les escoles tenen l'ocasió de partici-
par-hi i veure les demostracions de les tècniques per fer l'oli de forma 
artesana. Una altra activitat que que garanteix l'èxit és l'apicultura, 
amb què els infants descobreixen el sistema de la producció de la mel 
i la cera amb els eixams d'abelles. 

Però les opcions no acaben aquí: astronomia, vulcanisme, escoles de 
mar,... Hi ha activitats per a tots els gustos, que s'adapten als currí-
culums de les diferents etapes educatives, des dels més menuts fins 
als joves. També és habitual veure estudiants d'ESO que hi realitzen 
el crèdit de síntesi posant en pràctica els coneixements que han après 
amb activitats interdisciplinàries. Es tracta, en definitiva, de mostrar 
el medi ambient d'una manera experimental i interactiva, perquè els 
alumnes, per mitjà de pautes i del treball de camp, aconsegueixin 
donar resposta a les seves inquietuds i desenvolupin la consciència 
ecològica. •

Per mitjà de pautes 
i del treball de camp, 
aconsegueixen donar 
resposta a les 
seves inquietuds 
i desenvolupen la 
consciència ecològica

a través d'un aprenentatge 
directe els alumnes desenvolu-
paran una actitud analítica amb 
la naturalesa i crítica davant els 
problemes ambientals

Per mitjà de pautes 
i del treball de camp, 
aconsegueixen donar 
resposta a les 
seves inquietuds 
i desenvolupen la 
consciència ecològica
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ALBERG TORRE DEL BARÓ
CA LA SANTA
CA N'OLIVER 
CAN BRUGAROLA
CAN MASÓ
CAN MONTCAU
CAN RABASSA
CAN ROVIRALTA
CLAVEROL
COLÒNIES CADÍ
CURTIUS
EL PUIG DE BALENYÀ
ELS FALCONS
ILLOT GRAN
LES COROMINES
LES PRESES
L'ESTOL
MAS COLLTORT
MAS PUJOLAR
RAMIÓ
SOMIANATURA
VERGE BLANCA

ALBERG CAN RIBALS
CAN CLARENS
CAN FOIX
CAN FONT
CAN PERE
CAN PUTXET
CAN TALLADA
CASAL DE L'ALBERA
EL PEDRAFORCA
ELS OMS
EUROSTAGE
LA CADAMONT
LA CANOVA
LA FARGA DEL MONTSENY
L'ALDRIC
MAS CAN PIC
MAS COLL DE DALT
MAS SURO
MIRAVALL
RIDOLAINA
VERD NATURA PRADES

ALBERG MARISTA
CA MANXOL
CA N'OLIVER VELL
CAL DIABLE
CAL GORT
CAL MATA
CAMPS DE VILARRASA
CAN JOVAL
CAN MAS
CAN RIGOL
CAN SANS DE FELLINES
CAN VILALTA
CASAL SANT VICENÇ
ELS ESTANYS
EL MOLÍ DE LA RIERA
LA CENSADA
LA CLOSA
LA FIGUERA
LA MARINADA
MAS COROMINA
MAS GIRCÓS
MOLÍ NOU DE CALABUIG
RIERA DE CIURET
ROQUES BLANQUES
VALLCLARA

CAMPUS HERNANDO FIERRO
CAN BAJONA
CAN PAU
CAN QUÈ
CAN RIBAS
EL GINEBRÓ
EL PINAR
EL PINATAR
EL XALIÓ
EL XALOC
FINCA TAMARIT
FINCA PRADES 
FLOR DE NEU
LA CAPELLA
LA CARRAL
LA GRANJA
LA MANREANA
LES TALLADES
MAS GORGOLL
MAS PAGÈS
MIRADOR PORT DEL COMTE
MOGENT
SANT CARLES DE LA RÀPITA

 973 49 26 36 
 659 203 239
 972 56 02 55
 93 846 81 01
 972 17 84 21 
 93 744 50 55
 93 572 81 61
 93 771 28 17
 696 48 05 39
 973 29 30 02
 93 853 00 13
 646 33 47 49
 658 81 42 66
 93 878 75 87
 972 73 03 52
 972 69 21 12
 93 899 16 94
 972 44 43 18
 93 302 61 62
 972 86 55 00
 977 86 82 27
 663 263 494

 973 51 52 14
 93 867 91 95
 93 814 95 42
 649 97 61 01
 93 896 08 27
 93 867 08 50
 972 56 82 83
 972 55 50 62 
 93 744 10 29
 93 823 91 03
 93 791 24 51
 972 19 51 36
 972 68 03 39
 93 847 51 55
 972 20 52 02
 93 880 12 26
 619 628 919
 972 42 82 78
 973 15 06 50
 973 29 30 03
 977 86 83 89

 972 73 60 67
 977 09 80 03
 972 56 02 55 
 609 31 22 44
 973 17 51 32
 93 814 95 42
 93 823 83 13
 973 05 91 04
 93 689 02 54
 93 639 06 65
 972 49 70 60
 93 846 81 01
 93 792 38 51
 972 19 31 54
 93 858 45 00
 93 804 63 33
 93 825 70 16
 93 431 21 39 
 977 79 46 80
 972 29 00 67
 972 59 05 07
 972 56 02 18
 93 847 51 29
 93 846 81 01
 977 86 92 97

 972 59 05 07
 973 29 93 63
 972 63 40 33
 972 59 70 56
 93 865 63 30
 972 76 81 01
 902 63 67 49
 93 848 73 27
 93 846 81 01
 93 830 92 92
 977 65 12 27
 977 86 82 87
 93 823 82 29
 977 87 00 57
 973 48 08 90
 93 847 95 28
 973 15 06 50
 93 431 21 39 
 972 60 21 63
 972 56 10 01
 973 48 40 38
 93 841 26 00 
 977 74 17 88

Sant Llorenç de Morunys 
Vilallonga de Ter
Pontós
Canet de Mar
Sils
La Roca del Vallès
Vilanova del Vallès
Hostalets de Pierola
Claverol
Bellver de Cerdanya
Lluçà
Balenyà
Cornellana
Font-Rubí
Campdevànol
Les Preses
S. Martí Sarroca
Sant Iscle de Colltort
Viladrau
Fogars de la Selva
Capafonts
Llesp

Lles de Cerdanya
Vallgorguina
Cubelles
Brunyola
Sant Pere de Ribes
Sant Celoni
Garrigàs
La Jonquera
Saldes
Sant Jaume de Frontanyà
Arenys de Mar
St. Joan les Fonts
Batet
Fogars de Montclús
Romanyà de la Selva
Taradell
St. Feliu de Pallerols
Cartellà
Juneda
Bellver de Cerdanya
Prades

Planoles
Rasquera
Pontós
Pontons
La Pobla de Cérvoles
Saifores
Vilada
Clariana del Cardener
Torrelles de Llobregat
Begues
Viladasens
Moià
Arenys de Mar
Capmany
St. Pere de Torelló
Sta. Margarida de M.
Castellar de N'Hug
Castellnou del Bages
Cambrils
Vall de Bianya
St. Ferriol
Bàscara
Fogars de Montclús
Ribes de Freser
Vallclara

Porqueres
Clariana del Cardener
Peratallada
Esponellà
Bigues i Riells
Vilopriu
Canyelles
Gualba de Dalt
Sant Miquel de Campmajor
Calders
Tarragona
Prades
Castell de l'Areny
L' Espluga de Francolí
El Miracle
Sta.M. Palautordera
Juneda
Vilanova de Sau
Palamós
Sant Esteve de Guialbes
La Coma i la Pedra
Llinars del Vallès
St. Carles de la Ràpita

Solsonès
Ripollès
Alt Empordà 
Maresme
Selva 
Vallès Oriental
Vallès Oriental
Anoia
Pallars Jussà 
Cerdanya 
Osona
Osona 
Alt Urgell 
Alt Penedès
Ripollès 
Garrotxa 
Alt Penedès
Garrotxa 
Osona 
Selva
Baix Camp
Alta Ribagorça

Ripollès
Vallès Oriental
Garraf
Selva 
Garraf
Vallès Oriental 
Alt Empordà 
Alt Empordà 
Berguedà 
Berguedà 
Maresme
Garrotxa 
Garrotxa 
Vallès Oriental
Baix Empordà 
Osona
Garrotxa
Gironès 
Garrigues
Cerdanya
Baix Camp

Ripollès
Ribera d'Ebre
Alt Empordà
Alt Penedès
Garrigues
Baix Penedès 
Berguedà
Solsonès
Baix Llobregat 
Baix Llobregat 
Gironès
Bages
Maresme
Alt Empordà
Osona
Anoia 
Berguedà
Bages
Baix Camp
Garrotxa 
Garrotxa
Alt Empordà
Vallès Oriental
Ripollès
C. de Barb.

Pla de l'Estany  
Solsonès 
Baix Empordà
Pla de l’Estany 
Vallès Oriental
Baix Empordà
Garraf
Vallès Oriental
Pla de l'Est. 
Bages 
Tarragonès
Baix Camp
Berguedà
Conca de Barberà 
Solsonès 
Vallès Oriental
Garrigues
Osona
Baix Empordà
Pla de l'Estany
Solsonès
Vallès Oriental
Montsià

50
12
56
60
23
55
42
52
30
50
52
55
52
50
45
47
49
56
54
58
20
60

80
78
80
70
80
80
74
64
73
70
70
76
77
80
80
70
64
70
63
80
72

97
82

120
98

112 
96
94

120
90
96

109
100
110
105
84
86
97

106
110
88

120
83

120
107
112

210
214
130
122
190
150
180
175
162
134
200
284
142
210
247
240
130
160
134
124
187
212
169

INSTAL·LACIONS DE 20 A 60 PLACES INSTAL·LACIONS DE 61 A 80 PLACES

INSTAL·LACIONS DE 81 A 120 PLACES INSTAL·LACIONS DE 121 A 290 PLACES

CASA TELÈFON MUNICIPI COMARCA P CASA TELÈFON MUNICIPI COMARCA P

CASA TELÈFON MUNICIPI COMARCA P CASA TELÈFON MUNICIPI COMARCA P
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VALL D'ARÀN

PALLARS
SOBIRÀ

ALTA
RIBAGORÇA

PALLARS jUSSÀ

ALT URGELL

CERDANYA

RIPOLLÈS

GARROTXA

OSONA

BAGES

BERGUEDÀ

SOLSONÈS

NOGUERA

URGELL

CONCA DE
BARBERÀ

SEGARRA

ANOIA

ALT PENEDÈS

BAIX
LLOBREGAT

GARRAF

BAIX
PENEDÈSALT CAMP

TARRAGONÉS
BAIX CAMP

PRIORAT

GARRIGUES

PLA
D'URGELLSEGRIÀ

RIBERA
D'EBRE

TERRA ALTA

BAIX EBRE

MONTSIÀ

SELVA

GIRONÈS

MARESME

BARCELONÈS

VALLÈS 
ORIENTAL

VALLÈS 
OCCIDENTAL

ALT EMPORDÀ

BAIX
 EMPORDÀ

PLÀ DE
L'ESTANY

ALT URGELL
Els Falcons

ANOIA
Can Roviralta
La Censada

BAGES
Can Vilalta
El Xaloc
La Figuera

BAIX CAMP
Finca Prades
La Marinada
Somianatura
Verd Natura Prades

BAIX EMPORDÀ
Can Pau
El Ginebró
L’Aldric
Mas Gorgoll

BAIX LLOBREGAT
Can Mas
Can Rigol

ALTA RIBAGORÇA
Verge Blanca

ALT EMPORDÀ
Can Tallada
Ca n’Oliver
Ca n’Oliver Vell
Casal de l’Albera
Els Estanys
Molí Nou de Calabuig

ALT PENEDÈS
Cal Diable
Illot Gran
L'Estol

BAIX PENEDÈS
Cal Mata

BERGUEDÀ
Camps de Vilarrasa
El Pedraforca
Els Oms
Flor de Neu
La Closa

CERDANYA
Alberg Can Ribals
Colònies Cadí
Ridolaina

CONCA DE BARBERÀ
La Capella
Vallclara

GARRAF
Can Pere
Can Foix
El Pinar

GARRIGUES
Cal Gort
La Manreana
Miravall

GARROTXA
La Cadamont
La Canova
Les Preses
Mas Colltort
Mas Coll de Dalt
Mas Coromina
Mas Gircós

GIRONÈS
Can Sans de Fellines
Mas Suro

MARESME
Can Brugarola
Eurostage
Casal Sant Vicenç

MONTSIÀ
Sant Carles de la Ràpita

OSONA
Curtius
El Molí de la Riera
El Puig de Balenyà
Les Tallades
Mas Can Pic
Mas Pujolar

PALLARS jUSSÀ
Claverol

PLA DE L'ESTANY
Can Què
Campus Hdo. Fierro
El Xalió
Mas Pagès

RIBERA D'EBRE
Ca Manxol

RIPOLLÈS
Alberg Marista
Ca la Santa
Les Coromines
Roques Blanques

SELVA
Can Font
Can Masó
Ramió

SOLSONÈS
Can Bajona
Can Joval
El Mirador
La Carral
Torre del Baró

TARRAGONÈS
Finca Tamarit

VALLÈS ORIENTAL
Can Clarens
Can Rabassa
Can Montcau
Can Putxet
Can Ribas
El Pinatar
La Farga del Montseny
La Granja
Mogent
Riera de Ciuret
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LA GASTRONOMIA 
DELS GRANS 
per als més petits

Captura el nostre
catàleg de producte general

Fes les teves comandes a:

www.serhsdistribucio.com

ALIMENT FRESC
ALIMENT CONGELAT 
FRUITA
VERDURA
BEGUDES
LÀCTICS
ALIMENTACIÓ SECA
CAFÈS
DISPENSING
NETEJA


