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1. RESUM

El treball que es presenta a continuació s’ha realitzat amb la intenció d’apropar les
colònies escolars a la recerca i investigació des d’una mirada d’educadora social. De
fet, la finalitat educativa és investigar la relació educativa que hi ha entre les empreses
del lleure i les escoles durant tot el procés de les colònies escolars (l’abans, el durant i
el després). Per dur a terme la recerca, la metodologia utilitzada ha estat l’estudi de
cas. En aquest, s’han detallat tots els passos i per tal de recollir dades s’han realitzat
entrevistes a diferents professionals del món del lleure i del món escolar, així com una
revisió de documents de dues entitats participants. Els resultats obtinguts a través de
l’anàlisi i interpretació de dades és que el punt àlgid de la relació educativa entre
ambdós agents es troba en el moment de l’estada en la casa de colònies. Per altra
banda, s’ha pogut analitzar que és viu molt positivament en la comunitat educativa la
professionalització de les empreses del lleure i la seva gran contribució de qualitat en
les colònies escolars.
Paraules clau: colònies escolars, empreses del lleure, escola i relació educativa.
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ABSTRACT

The work presented below has been carried out with the intention of bringing school
holiday camps closer to research and examination from a social educator perspective.
In fact, the educational purpose is to investigate the academic relationship existing
between the recreational private companies and the school throughout the whole
process of school holiday camps (before, during, and after). To accomplish the
investigation, the selected methodology was the case study. In this specific case, all the
steps of the process have been detailed in order to the correct data, interviews were
done with different professionals from the recreational companies world and also
from the own school enviroment, as well as a documental review from two different
participating entities. The conclusion obtained through the analysis and interpretation
of the presented documentation is that the peak of the educational relationship
between both agents takes place during the staying time in the holiday camp house.
On the other hand, it has been analyzed that the professionalization of recreational
companies and their great contribution in terms of quality to the school’s holiday camp
experience is recieved as very positive development inside the educational
community.
Keywords: holiday camp, recreational company, school and educational
relationship.
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2. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
En el transcurs de les colònies escolars conflueixen, durant un període i lloc
determinat, el món de lleure i el món escolar. Són moltes les mirades, perspectives,
autors, entitats, escoles, empreses del lleure, administració pública i fins i tot mares,
pares i familiars els que assenyalen que les colònies escolars donen un valor afegit i
una singularitat a l’educació dels infants, adolescents i joves de Catalunya.
Durant la realització del Marc Conceptual del Treball de Final de Grau (TFG) recerquem
quins són els orígens, les característiques, la confluència del lleure i del món escolar,
així com la legislació del lleure, per tal de contextualitzar les colònies escolars, un tret
singular, educatiu i característic de l’educació catalana.
Però, tal i com van verbalitzar diferents ponents en l’acte “Colònies i educació: dos
conceptes inseparables: Sector i Administració pública treballant junts per les colònies
escolars”, (Barcelona, 29 de maig del 2017) és una evidència que les colònies escolars
són educatives, però cal que aquestes siguin reconegudes pedagògicament,
socialment, culturalment, institucionalment, econòmicament i mediàticament. Cal que
totes aquestes evidències s’organitzin i que, de fet, s’obrin línies de recerca i
investigació, per tal de donar un sentit i una estructura rigorosa i de qualitat a aquesta
activitat pedagògica tan estimada en la nostra terra.
Aprofundint en aquesta idea d’investigació i recerca envers les colònies escolars, se’ns
planteja la pregunta de recerca que estructura el TFG: quin treball previ, durant i
posteriorment hi ha en el procés de les colònies escolars entre l’escola i les empreses
del lleure (i per tant tots els professionals que hi participen) per tal de maximitzar els
objectius educatius que tenen en comú i que fan d’aquestes un tret singular i
educatiu a Catalunya?
És a dir, es tracta de poder investigar o recercar quin treball en xarxa, quina
coordinació i quin feedback hi ha entre l’escola i les empreses del lleure (i els seus
professionals) que ofereixen els seus serveis, per tal de que les colònies escolars no
quedin com una activitat aïllada que es realitza durant tres dies durant el curs escolar,
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sinó com una activitat educativa que es treballa prèviament a la seva realització,
durant i un cop acabades.
Així doncs, també es tracta d’investigar quins mecanismes, eines i comunicació
utilitzen tant les escoles com els professionals del lleure per tal d’assolir els objectius
educatius que (finalment) comparteixen en comú.
A més, tal i com s’esmenta en la “Declaració per a la promoció de les colònies escolars”
(Annex 1), dos del reclams que fan, entre molts d’altres, són:
2. La formalització, de manera estable i estructural, de la relació entre el servei de
colònies escolars i el sistema educatiu reglat.
12. La creació d’òrgans i mecanismes estables de coordinació i treball conjunt al
voltant de les cases de colònies que integrin la participació o cooperació de tots els
agents que intervenen en la seva vida quotidiana.
Per tant, aquest treball no només cerca l’aprenentatge acadèmic i personal vinculat a
la Universitat de Barcelona, sinó que també intenta, des d’un treball modest però
rigorós, contribuir a la investigació d’uns dels reclams que es fan des de la “Declaració
per a la promoció de les colònies escolars”.
Les raons per les quals, finalment s’ha realitzat aquest TFG, venen motivades des de
diferents nivells.
En primer lloc, des d’un nivell personal i professional, ja que existeix una vinculació
amb les colònies escolars. Durant diversos anys he treballat en el món de les colònies.
A vegades des del món del sector del lleure i d’altres com a monitora de reforç amb
l’escola, és a dir, des del món escolar.
Aquestes vivències, que no vull classificar en si són només professionals o personals,
m’han fet reflexionar sobre quin tipus de relació educativa es realitza entre l’escola i
els professionals i/o les empreses del lleure. Quina perspectiva, quina mirada, com ho
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viu cadascú? Quina seria la millor comunicació entre ambdós perquè es duguessin a
terme unes colònies escolars ideals, educativament parlant?
En segon lloc, i a nivell acadèmic, són dues les motivacions que han empentat a
realitzar aquest TFG. Per una banda, aquest treball es realitza en clau Aprenentatge i
Servei (APS), és a dir, juntament amb la col·laboració d’una entitat social, es planteja
investigar necessitats educatives i/o socials rellevants per a la comunitat. Per tant, la
motivació naixia en el moment en que, el TFG no només seria un mecanisme
d’avaluació i una eina d’aprenentatge individual, sinó que podria traspassar les
barreres de la universitat, i poder ser útil i/o interessant per una associació i poder
tenir un impacte en la societat.
L’entitat social escollida i amb la qual s’ha vinculat el TFG és l’Associació Catalana
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC). Aquesta elecció, va estar
relacionada amb les motivacions que provenien des d’una vessant més professional i
personal.
D’altra banda, la segona motivació de caire acadèmic, i comentada anteriorment, ve
donada per poder contribuir d’una manera tímida, però de qualitat, en la recerca i
investigació de les colònies escolars, tant valorades personalment com globalment per
la societat catalana.
El TFG està dividit en quatre grans blocs. El primer, l’objectiu general i els objectius
específics del TFG. En segon lloc, el marc conceptual i contextual, en el qual es
presenten les colònies des de diferents perspectives: la de la història, la del lleure, la
de la legislació i la del currículum escolar. En tercer lloc, es desenvolupa la metodologia
del TFG i els resultats obtinguts, realitzada a través d’un estudi de cas. Per acabar,
l’últim dels grans blocs són les conclusions del TFG, en el qual es retorna als objectius
plantejats i es fa una reflexió general del procés, tot incloent la triangulació dels
resultats obtinguts, la metodologia i l’opinió personal.
L’aportació a l’Educació Social, anteriorment comentada, és la de poder contribuir en
la recerca i investigació de les colònies escolars. Com abans s’ha esmentat, és necessari
formalitzar la relació dels serveis de colònies escolars i el sistema educatiu reglat, al
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mateix temps que és creen mecanismes de coordinació i treball conjunt que integrin la
participació de tots els agents que participen en les colònies escolars.
Aquest TFG doncs, intenta fer un pas modest cap a aquesta recerca i investigació que
tant es reclama en l’àmbit de les colònies escolars.
Finalment, en realitzar el TFG en clau APS també es fa una petita contribució a
l’ACELLEC, fent entrega del treball i per tant de la investigació realitzada durant
aquests mesos.

9
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3. OBJECTIUS
3.1 Objectiu General
- Investigar i reflexionar sobre la relació educativa que hi ha entre les escoles i les
empreses del lleure i els seus professionals durant el procés de les colònies escolars
(prèviament a la seva realització, durant i un cop acabades).
3.2 Objectius Específics
- Conceptualitzar les colònies escolars des d’una perspectiva educativa.
- Contrastar les opinions, mirades, reflexions i perspectives dels professionals que
participen en les colònies escolars (escola i empreses del lleure).
- Elaborar recomanacions per aprofundir en la relació educativa entre els agents.

10
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4. MARC CONCEPTUAL I CONTEXTUAL
El marc conceptual i contextual s’ha dividit en diversos punts, de tal manera que el
lector es pugui aproximar a les colònies escolars des de diferents perspectives. Així
doncs, durant el transcurs del marc conceptual es fa un repàs històric sobre les
colònies, es clarifiquen qüestions terminològiques, s’analitza la vinculació entre el
lleure i les colònies escolars i seguidament s’analitza la legislació vinculada amb les
colònies. Posteriorment es relacionen amb el currículum escolar actual, per tal de tenir
una mirada des de l’àmbit acadèmic.
4.1 Origen i concepte de les colònies escolars
Les “colònies escolars de vacances” van ser fundades per Walter Bion el 1876. Aquest
pastor suïs, va poder observar com es deteriorava la salut física i mental dels seus fills
des de que vivien a la ciutat de Zuric. Preocupat pel seu malestar, durant l’estiu, va
decidir retornar a l’ambient natural. El contacte amb la natura i amb un espai airejat i
sa, va fer que la salut dels seus fills millorés considerablement.
Mogut pel seu altruisme, va pensar que si aquella acció va funcionar, la salut de molts
nens de la ciutat també podia millorar. És així, com finalment, va néixer la primera
“colònia escolar de vacances” (Cambeiro, 2007, p.195).
La idea de Walter Bion però, estava inspirada amb corrents pedagògiques com el
naturalisme de Rousseau o l’idealisme de Pestalozzi, els quals creien que la naturalesa
era un element indispensable de l’educació (excursions, jocs al aire lliure, sortides al
camp, aprenentatge per la vivència directa, etc...) (Cambeiro, 2007, p.194).
Es pot observar, que l’objectiu principal de la primera “colònia escolar de vacances”
era de caire terapèutic i higiènic, per tal de millorar la salut deteriorada dels infants
malalts o febles de les zones urbanes desfavorides.
A partir d’aquesta primera experiència, les “colònies escolars de vacances” es van anar
expandint per Europa; al 1878 arriben a Alemanya, al 1880 a Àustria, al 1883 a Itàlia,
etc... i així, amb poc temps, es van anar sumant altres països europeus. (Cambeiro,
2007, p.195).
La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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A Espanya, des del 1876, a través de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), ja van
anar entrant noves idees i nous plantejaments científics i pedagògics. La ILE va
promoure un moviment de renovació i volia realitzar una reforma profunda en el
sistema educatiu d’Espanya (Otero, Navarro i Basanta, 2013, p.143).
És a través d’un butlletí de la ILE, on dos dels il·lustres de la institució (Otañón i Costa
1882, p.249) fan arribar a Espanya el concepte de “colònia escolar de vacances”: “Se
da este nombre á la residencia en los mejores puntos de la montaña, durante las
vacaciones de estío, de los niños débiles o convalecientes que asisten á escuelas
urbanas, y pertenecen á famillias poco acomodadas”.
Cambeiro (2007) i Otero, Navarro i Basanta (2013) coincideixen en que l’any 1887, es
va realitzar a Espanya la primera “colònia escolar de vacances”, encarregada pel
“Museo Pedagógico Nacional” (institució promoguda pel la ILE). Vint nens madrilenys
van dirigir-se cap a Sant Vicente de la Barquera sota la tutela del seu director, Manuel
Bartolomé Cossió.
La ILE va tenir un gran paper en el món de les colònies escolars, i tot i que la primera
colònia espanyola no va ser una activitat pròpia de la institució, els principis
pedagògics que es van seguir estaven inspirats en la seva pròpia pràctica.
En el seu estudi, Cambeiro (2007, p.199) ens fa arribar una reflexió sobre la contribució
de la ILE a les colònies:
Com és ben sabut per a la pedagogia institucionalista, l’educació es trobava tant dins
com a fora de les aules, de manera que les excursions i les colònies es van projectar
amb la intenció que els alumnes aprenguessin a reconèixer a l’aire lliure els principis
de la ciència, de les arts i de les humanitats, sota el principi de l’experimentació, sense
perdre de vista el contacte amb la natura i la vida amb els companys.
Així doncs, podem observar, com en aquestes primeres colònia espanyoles, no només
hi ha un objectiu higienista i terapèutic, sinó que també hi ha un objectiu de caire
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pedagògic. Cossío (com es cita a Cambeiro, 2007) va descriure que cada acció servia
com a element educatiu encara que no se li donés formalment aquest caràcter, i
aquestes donaven peu a la reflexió i la formació, però sense oblidar l’objectiu
fonamental de les colònies, que era terapèutic.
El director del Museu Pedagògic Bartolomé Cossió i impulsor de les colònies a Espanya
segueix assenyalant:
Les ocasions són propícies en les colònies perquè, a més de les millores físiques,
aconsegueixin els alumnes, mitjançant el contacte amb la naturalesa, desenvolupar els
sentiments de llibertat i responsabilitat, d’aprendre de manera intuïtiva aspectes de la
geografia, l’agricultura, la història natural i altres ciències (com es cita a Cambeiro,
2007).
Les “colònies escolars de vacances” a Catalunya van arribar el 1893, organitzades per
la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País.
13
A Espanya però, va tenir un lent desenvolupament ja que l’Estat no finançava l’activitat
i, per tant, les aportacions econòmiques venien d’iniciatives privades, filantròpiques o
de les aportacions de les classes burgeses.
No va ser fins la segona dècada del segle XX que es va experimentar un major
increment en el nombre de colònies organitzades, quan l’Estat va començar a regular
l’activitat i a dotar de majors quantitats pressupostàries per a les subvencions. Aquesta
situació també va ser propiciada per la millora dels transports i per la major
conscienciació de les persones i institucions, que van veure en aquesta activitat una
gran tasca higiènica i social (Cambeiro, 2007, p.223).
Per anar aprofundint en la terminologia cal apuntar que durant el segle XIX i XX a
aquestes colònies se les va anomenar “colònies escolars de vacances”. El concepte que
es va adquirir aquí a Espanya venia influenciat pel nom que se li va posar a les colònies
en altres idiomes –Ferienkolonien, Country Holidays,-. També se les va anomenar així
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perquè en un inici, les colònies escolars es duien a terme en un període no lectiu
estiuenc (Cambeiro, 2007, p.196).
Que rebessin el nom de “colònies escolars de vacances” no vol dir que l’objectiu fos
lúdic o que l’objectiu final fossin les vacances. Se les va denominar així perquè es duien
a terme durant l’estiu, i d’aquesta manera els participants de les colònies no se
saltaven el període lectiu i així, els mestres també podien estar disponibles per anar de
colònies (Cambeiro, 2007, p.211).
En l’estudi (Cambeiro, 2007) també ens parla sobre la Circular del 1894, signada pel
director general Eduardo Vincenti. En aquesta, entre d’altres punts, es realitza una
definició del que ha de ser una “colònia escolar de vacances”, així doncs podem anar
observant com evoluciona el concepte:
[...] una obra esencialmente pedagógica y de higiene preventiva en favor de los niños
débiles de las Escuelas públicas; de los más pobres entre los más débiles, y de los más
necesitados entre los más pobres; pues su fin primordial es, ante todo, procurar la
14
salud por medio del ejercicio natural en pleno campo, por la limpieza, el buen alimento
y la alegria (Vincenti, 1894).
A diferència de la primera definició de les “colònies escolars de vacances” que ens va
fer arribar Otañón i Costa al 1882, podem comparar que dotze anys més tard ja
s’inclou en el concepte el caire educatiu de les colònies escolars: “una obra
esencialmente pedagògica”
És també en aquesta circular on s’insisteix també en tres aspectes més. Per una banda,
com ja s’ha comentat, que les colònies s’han de realitzar en el període de vacances i
que aquestes no han de durar menys de trenta dies. Per altra banda, posa molt èmfasi
que la direcció d’aquestes ha de ser duta a terme pels mestres i que s’aconsegueix
major efectivitat si els alumnes són de la mateixa escola i estan acompanyats pels seus
professors. Si és així, explica la circular, el mestre podrà tenir contacte amb l’infant, no
només durant la colònia, sinó que també abans i després d’aquesta.
La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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Finalment, la circular exposa que es declara a favor de les colònies mixtes.
Abans de seguir aprofundint en les colònies escolars podem sintetitzar els trets més
distintius que caracteritzaven les “colònies escolars de vacances” del s.XIX:
-

L’objectiu principal és higiènic i/o terapèutic, però és evident que també hi
conviu un valor educatiu.

-

Es realitza en un recinte fora de l’edifici de l’escola. Aquest recinte ha d’estar en
contacte amb la natura, de manera que el paratge fos a l’aire lliure i sa i
permetés realitzar les activitats.

-

En un inici els destinataris de les colònies eren nens i/o nenes malalts o febles,
provinents de famílies pobres.

-

Majoritàriament les colònies es realitzaven fora del període lectiu, durant les
vacances d’estiu, i havien de tenir una durada de trenta dies.

-

Els organitzadors i acompanyants de les colònies eren els propis mestres de
l’escola.

Les “colònies escolars de vacances” van catalitzar nombroses experiències educatives
malgrat l’objectiu terapèutic i/o higienista, i aviat es va veure que no era necessari
esperar a que arribés l’estiu per posar el infant en contacte amb la naturalesa (Pereyra,
1982). És cap als anys 60 doncs, que apareixen les primeres colònies en períodes
lectius en algunes escoles, generalment privades. Fins als anys 70, no va haver-hi una
generalització progressiva de les colònies en períodes escolars (Parcerisa, 1988).
Així doncs, durant el s.XX, el número de colònies i d’infants acollits en elles va anar
augmentant, encara que havent superat l’objectiu primordial de les “colònies escolars
de vacances” -la salut-, es van anar generant nous objectius educatius que s’anaven
adaptant a les transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals del s.XX.
Situant-nos en els anys 90, Parcerisa (1988) defineix una colònia – en el sentit més
general -, com: “tota sortida a un medi distint del habitual amb una duració mínima de
dos dies i amb allotjament a un edifici”.
La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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Avui en dia, si cerquem la paraula colònia (“colònia”, 2007) en el diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans, entre d’altres definicions apareixen:
6 1 f. [PE] [LC] [usat generalment en pl.] Conjunt d’activitats educatives i lúdiques
destinades a nens i a joves i dirigides per mestres i monitors, que es duen a terme en
establiments especialitzats.
6 3 [PE] colònia escolar Colònia destinada a complementar la formació escolar amb
activitats a l’aire lliure.
Podem observar, amb les dues definicions que ha elaborat l’Institut d’Estudis Catalans,
que en el s.XXI, s’entenen les colònies escolars com una activitat amb uns fins
educatius i lúdics, (deixant de banda l’objectiu primordial terapèutic i de salut del
s.XIX). Aquestes activitats, solen ser dirigides i/o organitzades per mestres i/o monitors
especialitzats en l’àmbit del lleure i pretenen complementar l’educació que ofereix
l’escola.
16
Per concloure aquest subapartat del marc conceptual i contextual, i integrant la
informació fins aquí treballada, proposem una definició, un concepte, del què entenem
per colònies escolars, i per tant, a què ens referim dins del marc del TFG quan parlem
d’aquestes: les colònies escolars són una activitat educativa i lúdica que es realitza
fora del medi habitual [l’escola], durant el període lectiu i que té com a mínim una
pernocta en el recinte escollit. Estan promogudes per l’escola, però les poden
organitzar i/o dirigir tant mestres del col·legi com monitors/es especialitzats en el
lleure, que treballen en empreses del sector.
Aquest concepte, en moltes escoles és anomenat “convivències”, però com s’ha
comentat anteriorment, en el TFG les anomenarem colònies escolars.
Així doncs, si comparem les “colònies escolars de vacances” del S.XIX amb les colònies
escolars del s.XXI, podem comprovar quines similituds i quines diferències hi ha entre
les dues.
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Un dels canvis que s’han analitzat és que l’objectiu principal de les colònies escolars ha
canviat. En el s.XIX, el principal objectiu era el terapèutic i/o higiènic, mentre que
actualment l’objectiu principal de les colònies escolars és educatiu, encara que es
treballin hàbits d’higiene i salut.
Un altre canvi significatiu és la població que atén. Antigament els destinataris de les
colònies escolars eren aquells nens més malaltissos i febles, provinents de famílies
amb pocs recursos econòmics. Actualment, els destinataris de les colònies escolars són
tots aquells nens i nenes (mixtes) que hi vulguin participar i pertanyents a una escola.
Si algunes famílies tenen dificultats per pagar el cost addicional que suposen les
colònies escolars, hi ha escoles que ofereixen beques per tal de que cap infant es quedi
sense participar-hi.
Un altre canvi que es pot observar és el període en el qual es realitzen les colònies
escolars i la seva durada. Les colònies del s.XIX es realitzaven majoritàriament durant
les vacances d’estiu. Aquesta decisió de realitzar-les en aquest període venia motivada
per dos factors. Per una banda, que l’alumne no se saltés la formació del període lectiu
i, per altra banda, que els mestres poguessin assistir a les colònies escolars, i que per
tant, no deixessin de dirigir les classes durant el període escolar.
Durant aquesta època la durada de les colònies era aproximadament d’uns 30 dies,
factor que també condicionava el període en que es realitzaven les “colònies escolars
de vacances”. Aquesta durada era tant llarga per tal de que l’objectiu principal es
pogués assolir. És a dir, la millora de la salut mitjançant el contacte amb la naturalesa i
l’aire lliure i sa.
Actualment, en el s.XXI, el període en el qual es realitzen les colònies escolars és
durant el propi curs escolar, incloent l’activitat com un element educatiu més del
centre. La durada d’aquestes oscil·la entre el dos dies i la setmana, depenent de la
decisió de l’escola.
Si passem a les similituds entre les “colònies escolars de vacances” del S.XIX i les
colònies escolars del s.XXI podem observar que el canvi de medi, és a dir, sortir del
recinte de l’escola, segueix sent una característica primordial. Aquest canvi de medi,
La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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majoritàriament, és també per apropar-se i connectar amb la naturalesa i utilitzar
aquesta com un element més educatiu.
I per anar finalitzant la comparativa, l’últim aspecte a analitzar és l’organització i
dinamització per part dels mestres i/o els monitors/es. Al s.XIX, tal i com s’esmenta en
el Reial Ordre (Direcció General d’Instrucció Pública, 1892) “la direcció de les colònies
ha de ser encomanda als mestres”, i en la circular escrita pel director general Eduardo
Vincenti l’any 1984 (com es cita a Cambeiro, 2007), comentada anteriorment, planteja
el següent aspecte:
S’obtindrà una major efectivitat si els colons són d’una mateixa escola i van
acompanyats dels seus mestres. Es basa aquesta afirmació en la possibilitat de la
durada del contacte i control per part dels mestres, tant abans com durant i després de
la colònia.
Aquest fet, que podia ajudar a estrènyer els vincles educatius entre mestres i alumnes,
també tenia una vessant negativa: la poca socialització i la poca observació de
diferents rols en els referents.
Avui en dia, en les colònies escolars del s.XXI, hi ha diferents variants sobre quins
poden ser els dinamitzadors de les activitats de les colònies. El que sí és clar, és que
siguin quins siguin els acompanyants, l’escola és la promotora de les colònies. Un cop
identificats els objectius que es volen assolir i amb quines activitats es volen
aconseguir, pot ser que o bé les activitats les dinamitzin els propis mestres, o bé se
n’encarregui una empresa externa especialitzada.
4.2 Les colònies escolars i el lleure
L’educació en el lleure, abans dels anys 70, era un àmbit promogut per entitats
vinculades a l’esplai o l’escoltisme. Actualment però, les realitats s’han diversificat i
han aparegut noves institucions que desenvolupen activitats d’educació en el lleure, i
de retruc s’ha diversificat el propi concepte de l’activitat (Ruiz de Gauna, 2012, p.70).
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18

Treball de Final de Grau

Dins d’aquestes noves institucions, el marc escolar ha anat incorporant en el seu
context activitats pròpies del lleure educatiu, com és el cas de les colònies escolars,
entre moltes altres.
L’autor Pere Soler (1992) també coincideix en que es donen intervencions educatives
en el lleure dins del sistema educatiu, i es troben en el possible tractament o inclusió
del l’educació en el temps lliure dins el mateix currículum escolar. Ja sigui com a
matèria a oferir o com a dimensió a tractar a partir d’experiències formatives.
D’altra banda, Soler (1992) segueix:
Es dóna també una educació en el temps lliure de l’escola, encara que de manera més
difusa a través de les experiències, ja siguin dins del programa escolar o extracurricularment, que es proporcionen amb colònies escolars, visites a granges escoles,
escoles de natura... En aquest segon cas, s’està proposant, des d’un espai que no és
pròpiament de temps lliure, la vivència d’activitats de temps lliure. J.Franch afirma que
aquestes activitats no poden gaudir de les mateixes connotacions que les realitzades
en el temps lliure (1985:27). Ens trobaríem davant de possibles hibridacions d’educació
en l’estricte temps lliure, en aquest cas, es tractaria d’una “esplaització de l’escola”.
Amb el pas del temps, la societat i les famílies han anat transferint responsabilitats i
obligacions a l’escola (els pares i mares treballen fins tard, la societat reclama
ciutadans que sàpiguen idiomes, que siguin saludables, que tinguin diferents habilitats,
que es diverteixin, que aprenguin...). Totes aquestes “necessitats” que s’han de cobrir,
no només les pot dur a terme la família, així que l’escola davant d’aquesta situació i
d’aquestes demandes/necessitats s’ha hagut d’anar adaptant, i per tant, ha anat
incorporant activitats pròpies del lleure educatiu o que havien tingut l’origen en
aquest.

La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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Cal tenir en compte però, “que quan es realitzen les colònies escolars també som i fem
<<escola>>; en aquest sentit s’hauria d’evitar, per confusionista, la qualificació
“d’activitat extra-escolar” per a les colònies escolars”. (Parcerisa, 1988, p.9)
Ruiz de Gauna (2012, p.77) anomena un seguit d’aportacions de l’educació en el lleure
(valors, habilitats i competències). Tenint en compte que les colònies escolars, són una
activitat de lleure, promoguda per l’escola, podrem analitzar i destacar les
característiques més significatives que tenen les colònies escolars. Així doncs, es tracta
de recollir quines aportacions de l’educació en el lleure ens descriu Ruiz de Gauna i
estan relacionades o vinculades amb les colònies escolars, per tal de poder concloure
amb un seguit de característiques i/o aportacions que tenen les colònies escolars.
“L’educació per la ciutadania, entenent aquest concepte com el sentiment de
pertinença a una comunitat, i la participació per fer-la créixer i enriquir-la. En aquest
punt, també s’inclou la transformació social cap a un món més humà i just. Aquesta
ciutadania es basa en els fonaments dels valors de la nostra societat: la Declaració
Universal dels Drets de la Infància, les habilitats de la vida de l’Organització Mundial de
la Salut i les competències bàsiques per a l’aprenentatge al llarg de la vida definides
per la Unió Europea” (Ruiz de Gauna, 2012, p.77). Aquesta aportació que ens fa arribar
l’educació en el lleure, la podem veure reflectida en les colònies escolars. Pot ser que
primerament es treballi aquests valors, aquest sentiment de pertinença a nivell de
grup, per després extrapolar-ho a altres nivells estructurals més grans com poden ser
l’escola, la ciutat o la societat. Aquesta contribució del lleure també és treballada per
moltes escoles a nivell transversal.
El creixement personal, incorporant valors i opcions que posteriorment donen sentit a
la pròpia vida. [...] Reflexió sobre la pròpia identitat i autoconeixement (Ruiz de Gauna,
2012, p.77). Durant les colònies escolars, es produeix un canvi d’ambient i un canvi
d’activitats que donen peu a la reflexió sobre la pròpia identitat, al mateix temps, que
els infants desenvolupen diferents rols que els que tenen en l’espai de l’aula. És clar,
que tot plegat aporta un creixement personal.
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La sensibilització i coneixement de l’entorn i el medi ambient, com a element
educatiu i al qual cal retornar la nostra acció per a millorar-lo d’acord amb uns valors
humanistes (Ruiz de Gauna, 2012, p.78). Element característic de qualsevol colònia, i
per tant, de les colònies escolars: el canvi de medi i, per tant, una aproximació cap a la
naturalesa, on aquesta s’utilitza com element educatiu i on també es treballa
directament o transversalment els valors com el respecte o la sensibilització cap al
medi ambient.
Aquesta aportació ja estava considerada en el naixement de les “colònies escolars de
vacances” com a característica indispensable: el canvi d’entorn de la ciutat cap a un
espai que permetés el contacte amb la naturalesa.
La utilització del lleure de manera alternativa, menys consumista [...] i que ofereix per
tant recursos personals i grupals que permeten ocupar i gaudir d’aquest espai de
manera creativa i que comporta un creixement humà (Ruiz de Gauna, 2012, p.78). Les
colònies escolars ofereixen un espai on es pot generar un concepte nou de temps
lliure, deixant de banda les TV, les videoconsoles, les xarxes socials tan actuals en el
S.XXI... per tal de dedicar aquest temps a activitats de caire grupal, activitats manuals,
o d’esport (entre moltes altres). Per tant, poden generar nous descobriments i/o
aficions personals en els infants i joves i possibiliten establir noves relacions dins del
grup-classe.
La funció de prevenció social, actua abans que es presentin greus dificultats que
necessitin una intervenció més especialitzada (Ruiz de Gauna, 2012, p.78). Durant les
colònies escolars, com ja s’ha comentat es produeixen canvis de rols, un canvi d’espai,
d’activitats i es comparteix tot el dia entre alumnes i mestres, condicionants que creen
nous escenaris. Aquesta situació, és a dir, anar-se’n de colònies escolars, pot servir per
als mestres com a espai d’observació i catalitzador de dificultats, conflictes o
potencialitats, que posteriorment es podran anar treballant al llarg del curs.
“L’educació intergeneracional, on el jove adult és un entremig proper als pares i
mestres” (Ruiz de Gauna, 2012, p.78). Des de la perspectiva de les colònies escolars, en
aquesta aportació es poden fer alguns matisos. En primer lloc, no només es parla del
La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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jove adult sinó que també hi tenen cabuda els infants i els adolescents, ja que en les
escoles (segons quines) es realitzen colònies escolars des de pàrvuls a batxillerat. En
segon lloc, caldria matisar que durant les colònies escolars la presència dels pares,
mares i/o familiars no hi és. Per tant, el referent adult més pròxim són els mestres i els
monitors/es que realitzen les activitats, si hi ha hagut una externalització.
Tot i així, aquesta aportació és interessant, ja que els infants, adolescents o joves es
relacionen amb nous adults (com poden ser els monitors/es), i sobretot, es poden
crear noves relacions entre els alumnes i els mestres. És a dir, les colònies escolars, a
l’oferir aquest nou canvi d’escenari i de rols, permet que la relació entre l’alumne i el
mestre es visqui des d’una perspectiva diferent, tot enriquint la relació educativa entre
ambdós o el grup-classe.
“Prevenció i suport per a l’èxit escolar, desenvolupant un conjunt d’habilitats i
capacitats, i especialment fent créixer l’autoestima i confiança dels infants en les seves
possibilitats” (Ruiz de Gauna, 2012, p.79). Aquest punt el relacionem amb el punt de
“funció de prevenció social”, ja que com s’ha comentat anteriorment, les colònies
escolars poden servir com a catalitzadores de diferents situacions. És clar que, durant
les colònies escolars, se seguiran treballant habilitats i capacitats que es treballen en el
marc de l’escola i on se n’afegiran de noves per tal de contribuir a l’educació integral
de les persones.
Després d’aquest llistat d’aportacions que ens ofereix l’educació en el lleure, i que per
tant, poden ser aportacions que també s’extrapolin a les colònies escolars, l’autor Ruiz
de Gauna (2012, p.79) acaba afirmant: “l’educació en el lleure contribueix
significativament a l’aprendre a ser, a fer i a conviure”, podríem dir doncs, que les
colònies escolars contribueixen a aprendre, a ser, i a conviure.
Relacionant-ho amb les aportacions que s’han analitzat des del lleure i amb la definició
que s’ha realitzat anteriorment, Parcerisa (1988, p.9) ens fa arribar unes
característiques determinades de les colònies escolars que ens permetran consolidar i
verificar la conceptualització i teorització abans exposada. Aquestes característiques
són:
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-

Es dona un medi diferent a l’habitual i allunyat de la família: el nen1 ha de
posar en funcionament recursos distints als habituals; i també als de l’aula.

-

Convivència intensa i continuada amb els companys: el nen pot aprofundir en el
coneixement de l’altre a la vegada que aprèn a conviure-hi.

-

Convivència continuada amb els educadors: el nen assolirà un coneixement
més profund dels mestres i aprendrà a conviure amb adults que no són de la
seva família.

-

Habitualment es realitzen en un medi rural: el nen coneixerà la natura
mitjançant l’observació directa i aprendrà a valorar-la i respectar-la.

-

Importància de les activitats de caràcter físic: els físicament tímids tindran
l’oportunitat de redreçar aquesta vessant, altres podran exercitar altres
23
potencialitats en un marc que no és privatiu de l’intel·lecte. Es podrà establir un
bon lligam entre l’aspecte físic, intel·lectual i social.

-

Ambient propici a la desinhibició: en alguns moments, més que en altes
ambients, s’hi podran establir nous canals de comunicació.

-

Situació extraordinària amb activitats que també hauran de ser extraordinàries.

L’escola però, haurà de treballar els objectius que vol assolir amb les colònies escolars,
de tal manera que aquests estiguin relacionats amb el projecte educatiu del centre i
amb la filosofia i valors de l’escola. Per tant, els i les professores, així com la direcció

1

L’autor només parla de “nens” i “educadors”. En l’àmbit d’aquest treball es fa referència als dos
gèneres: femení i masculí, per tant, als nens i nenes, les i els adolescents i els educadors i les
educadores.
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del centre, hauran de marcar les línies bàsiques de les colònies per tal que tota l’escola
visqui de la mateixa manera la importància educativa de les colònies escolars. Incloenthi els pares, mares i familiars (Parecerisa, 1988). Per tant, cada escola podrà plantejarse diferents objectius a assolir amb les colònies escolars. Artur Parcerisa (1988, p.10)
però, de manera general n’assenyala tres:
-

Desenvolupar l’autonomia personal -i també grupal-: el nen haurà de buscar
noves maneres d’organitzar-se, fins i tot en les coses més quotidianes. Haurà
d’assumir i responsabilitzar-se de coses que normalment les hi fan els adults:
organitzar la seva higiene personal i la de l’espai on viu, els àpats, etc. Les
colònies ofereixen la possibilitat de treballar un seguit d’hàbits que les
limitacions d’espai i de temps de l’edifici escolar fan difícil d’assolir.

-

Aprendre a conviure, en estar tot el dia amb els altres (amb companys i adults).

-

Conèixer ambients diferents: haurà d’observar, comparar i valorar medis socionaturals diversos.

Com s’ha comentat anteriorment, aquests tres objectius són molt genèrics, i cada
escola haurà de concretar i especificar quins objectius vols assolir amb la realització de
les colònies escolars.
4.2.1 La professionalització del lleure
Durant molts anys a Catalunya les intervencions educatives en l’àmbit del lleure eren
promogudes pels voluntaris i voluntàries. No va ser fins als anys seixanta, a Barcelona,
que va néixer la primera escola d’educadors en el temps lliure.
L’any 1981 però, es viu una segona etapa on neix la primera normativa de la
Generalitat. Es normativitza i es normalitza l’educació en el temps lliure, legislant-se
respecte les escoles de formació en el temps lliure i les figures de monitor/a i
director/a en activitats infantils i juvenils en el temps lliure.
La relació educativa entre les empreses del lleure i l’escola durant les colònies escolars
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Així doncs, ens trobem en un període de professionalització del lleure, on encara al
1992 es realitza un pas endavant més, la Diplomatura en Educació Social (Soler, 1992).
Amb aquesta diplomatura s’obre un nou espai per la reflexió i investigació de les
intervencions educatives fora del món escolar i, per tant, possibilita la millora
qualitativa (entre molts altres àmbits) de l’educació en el temps lliure.
Actualment, el temps lliure ha adquirit una importància creixent a la nostra societat.
Dins d’aquest temps de lleure, hi ha un sector empresarial que ha anat creixent i
professionalitzant-se cada vegada més per poder donar resposta a les necessitats
socials, a les demandes de les famílies i també a la de les escoles.
Així doncs, ens trobem amb empreses i associacions que organitzen colònies escolars,
oferint múltiples variants, activitats, i material didàctic per tal de que les escoles
puguin realitzar colònies escolars amb la màxima qualitat possible.
4.3 Les colònies escolars i la legislació
Les colònies escolars, avui en dia, no són una activitat obligatòria a realitzar en el
centres educatius. Tot i així, hi ha un gran nombre d’escoles que afegeixen les jornades
de convivències (colònies escolars) en el Projecte Educatiu de Centre i les contemplen
com un valor afegit de l’escola (Montes, 2014).
Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants
i els adolescents, en una entrevista realitzada per la revista Lleure, comenta:
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 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
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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 regulatives per garantir determinats
drets laborals del professorat, doncs que es prenguin (Larios, 2013).
Així doncs, avui en dia encara ens trobem que no hi ha una legislació o una regulació
que garanteixi que a totes les escoles es duguin a terme les colònies escolars. D’altra
banda però, si ens centrem en el lleure educatiu, podem observar que sí que hi ha una
legislació que el reguli. Si entenem les colònies escolars com una activitat del lleure
educatiu promoguda per l’escola, podem rescatar diferents legislacions que
reconeixen el lleure educatiu, i que per tant, poden recolzar i potenciar la realització
de les colònies escolars.
Si partim des d’un nivell internacional, cal destacar la Convenció Internacional dels
Drets de la Infància de l’ONU del 20 de novembre de 1989 on es reconeix la
importància del joc i del lleure en el creixement de la infància. Tal i com resumeix Ruiz
de Gauna (2012, p.74), en l’article 31 es diu: “L’infant té dret al descans, al lleure, al joc
i a la participació en activitats culturals i artístiques”.
Si citem explícitament l’article 31 de la Convenció dels Infants ens trobem amb els
següents dos punts:
1. Els Estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i a l'esplai, al joc i a les
activitats d'esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida
cultural i les arts.
2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar
plenament en la vida cultural i artística i han d'afavorir oportunitats de participació en
activitats culturals, artístiques, recreatives i d'esplai.
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Si centrem la legislació a un nivell català, podem rescatar el primer punt de l’Article 57,
Educació en el lleure de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència
(Llei 14/2010). Aquest punt diu:
1.

Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el

temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors cívics i en el respecte a la
comunitat i al medi, mitjançant centres d’esplai, agrupaments i centres que formen la
xarxa associativa d’entitats d’educació en el lleure, i les altres entitats culturals,
esportives i socials o les institucions existents a Catalunya i que es dediquen al lleure.
Si analitzem la Llei d’Educació de Catalunya (LEC, Llei 12/2009), podem observar que
en l’article 39, Educació en el lleure, trobem a destacar els següents dos punts:
1. El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les activitats de
lleure, especialment el compromís i la transmissió de valors. Aquestes activitats es
poden articular entre els centres educatius i els ens locals, les famílies i les associacions
en què s'agrupen i les entitats, associacions i empreses d'educació en el lleure, en els
diferents territoris.
2. El Govern, havent consultat el Consell de Governs Locals, i d'acord amb el
procediment que determina l'article 162, ha de regular els requisits mínims i ha
d'establir els criteris de qualitat a què s'han d'ajustar les activitats d'educació en el
lleure, a fi de garantir-ne la contribució al procés educatiu.
Seguidament, en l’article 41, Foment de l’equitat en l’educació en el lleure destaquem
el següent punt:
1.

Les administracions públiques han d'establir mesures de foment per a garantir

que tots els alumnes puguin participar en els plans i programes socioeducatius i en les
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activitats d'educació en el lleure en condicions d'equitat, sense discriminació per raons
econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat.
Com ja s’ha comentat, aquests articles anteriors de les diferents Lleis i Convencions,
fan referència a l’educació en el lleure, però creiem que els diferents punts es poden
relacionar i extrapolar a les colònies escolars. És a dir, destacar aquests articles,
legislativament parlant, ens ajuda a fomentar i recolzar la realització de les colònies
escolars. Fent un resum breu, i destacant el contingut més important podem afirmar
que:
“L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i
artístiques” (Ruiz de Gauna 2012, p.74). Si utilitzem aquest contingut en el context de
les colònies escolars, podem comentar que els infants i adolescents, tenen dret al
lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques, afegint també, les
activitats educatives. Aquest resum que ens ofereix Ruiz de Gauna sobre l’article 31 de
la Convenció dels Infants escau perfectament en el recolzament de les colònies
escolars, ja que en aquestes, a part de gaudir del lleure (promogut des de l’escola), els
infants també poden jugar i divertir-se amb diferents activitats que organitza la colònia
escolar.
Entrant a analitzar el punt 1 de l’Article 57 de la Llei de Drets i Oportunitats en la
Infància i Adolescència podem veure que descriu: “Els infants i adolescents tenen dret
a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els
valors cívics i ens el respecte a la comunitat i al medi (Llei 14/2010)”. Aquest article
escau perfectament en la fomentació de les colònies escolars. En aquestes, es treballa
la educació integral dels infants i els adolescents. De fet, les escoles cada cop aposten
més per aquest tipus d’educació, i les colònies escolars són un mitjà per seguir-lo
treballant. A més, tal i com exposa l’article, en les colònies se segueixen treballant
valors transversals que es treballen a la mateixa escola, i de fet, són valors que es volen
fomentar en qualsevol ciutadà de la societat com poden ser la solidaritat, el respecte a
la convivència, la participació a la comunitat, etc... L’article, finalment acaba
assenyalant que també es treballa el respecte cap al medi. Les colònies escolars, una
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de les grans característiques que té, és que se surt del medi habitual (l’escola) per anar
a un medi més natural, i que d’aquesta manera els infants i adolescents puguin
connectar-se amb aquest, observar-lo, interactuar i respectar-lo. Així doncs, aquest
article, tot i que a nivell general faci referència al temps de lleure, és un article que
concorda perfectament amb la realització de les colònies escolars.
Seguint analitzant les lleis, en l’Article 39 de la Llei d’Educació de Catalunya, en el punt
1, descriu: “El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les
activitats de lleure, especialment el compromís i la transmissió dels valors. Aquestes
activitats es poden articular entre els centres educatius i els ens locals [...] (LEC, Llei
12/2009)”. D’aquest article, és important destacar que el sistema educatiu entén el
lleure com un component més educatiu. Per tant, quan realitzem les colònies, no
només s’està vivint un temps lúdic o d’esbarjo, sinó que les colònies escolars són i fan
educació. En segon lloc, cal d’estacar que es contempla l’opció de que aquestes
activitats de lleure no només siguin promogudes per entitats del lleure o l’espai, sinó
que els propis centres educatius, com ho és l’escola, també hi tenen cabuda. Per tant,
les colònies escolars, són un gran exemple d’educació en el lleure promogudes per
l’escola.
Finalitzant el punt de legislació, ens queda analitzar l’article 41 de la Llei d’Educació de
Catalunya. Aquest diu: “[...]Garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans
i programes socioeducatius i en les activitats d’educació en el lleure [...] (LEC, Llei
12/2009)”. En les activitats de lleure, i per tant, en les colònies escolars, s’ha de
garantir que tots els alumnes hi puguin participar. Per tant, cap alumne pot viure una
situació de discriminació, ja sigui per una situació econòmica, per diversitat funcional,
per religió o cultura, etc... Amb accions com aquestes ja s’està educant i s’està
apostant per una convivència entre tots els membres de la comunitat, encara que en
aquest cas en grup reduït, entre els infants i adolescents del grup-classe o de l’escola.
4.4 Les colònies escolars i el currículum escolar.
L’any 2015, el Departament d’Ensenyament va elaborar un nou Decret (Decret
119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària) en el
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qual incorpora en el currículum les dimensions, les competències bàsiques i els
continguts clau propis de cada àmbit, així com l’avaluació de cada àrea i les
metodologies (Generalitat de Catalunya, 2015).
Aquest decret, com ja s’esmenta en el títol, fa referència a l’ensenyament de
l’educació primària. Tot i això, aquest ens serveix per veure quines competències
bàsiques es treballen, així com a quins àmbits i dimensions fa referència.
Tenint en compte el marc del TFG, i per tant, que les colònies escolars són una activitat
de lleure, però que al mateix temps, són una activitat educativa, que promou l’escola, i
que es dona durant el període lectiu, és interessant poder analitzar i relacionar quines
competències del currículum escolar es poden seguir treballant durant la realització de
les colònies escolars.
Per poder realitzar aquesta anàlisi ens hem basat en el resum del Decret 119/2015 que
va elaborar el Departament d’Ensenyament. Aquest resum s’anomena “Un currículum
competencial per a l’educació primària. Un pas més cap a l’assoliment de les
competències bàsiques (Generalitat de Catalunya, 2016)”.
Si fem una lectura del resum, podem observar que són 8 les competències bàsiques
que s’han d’adquirir en acabar l’ensenyament obligatori. Aquí però, destacarem
aquelles competències que poden estar més relacionades amb les colònies escolars. És
a dir, quines competències del currículum escolar s’estan desenvolupant durant la
realització de les colònies escolars.
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Àmbit2
Del
coneixement
del medi

Artístic

Dimensió3
Món actual

Àrea de coneixement del

Salut i equilibri personal

medi natural.

Tecnologia i vida quotidiana

Àrea de coneixement del

Ciutadania

medi social i cultural.

Percepció, comprensió i valoració.

Àrea

Interpretació i producció.

visual i plàstica, música i

Imaginació i creativitat
D’educació
Física

Àrees4

Activitat física

d’educació

artística:

dansa.
Àrea d’educació física

Hàbits saludables
Expressió i comunicació corporal
Joc motor i temps de lleure

D’educació en
valors

Dimensió personal

Àrea d’educació en valors

Dimensió interpersonal

socials i cívics.

Dimensió social
D’aprendre a
aprendre

Autoconeixement vers l’aprenentatge

31
Transversal

Aprenentatge individual
Aprenentatge en grup
Actitud positiva vers l’aprenentatge

D’autonomia,
iniciativa
personal i
emprenedoria

Habilitats personals i emocionals.

Transversal

Presa de decisions.
Creació i realització de projectes

2

Agrupació de les àrees de coneixement segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari. A cada
àmbit es defineixen les competències que l’alumne a d’assolir en acabar l’etapa.
3

Agrupació de les competències pròpies de cada àmbit segons la seva afinitat i el seu caràcter
complementari
4

Organització dels continguts objecte d’aprenentatge. Segons la seva afinitat i el seu caràcter
complementari s’agrupen en àmbits.
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Taula 1: COMPETÈNCIES BÀSIQUES I COLÒNIES: Font: Elaboració pròpia: resum de la taula exposada en DECRET
119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària: Un currículum competencial per a
l’educació primària. Un pas més cap a l’assoliment de les competències bàsiques.

Així doncs, les competències que hi estarien més relacionades són:
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 Competència artística i cultural.
 Competència social i ciutadana.
 Competència d’aprendre a aprendre.
 Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
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5. METODOLOGIA
5.1 Justificació
El TFG vol investigar la relació educativa que s’estableix entre les escoles i les empreses
del lleure i els seus professionals durant el procés de les colònies escolars.
Per investigar i poder apropar-nos a la pregunta de recerca del TFG es realitza un
estudi de cas qualitatiu. Per dur-lo a terme, ens hem basat en el llibre “Investigación
con estudio de casos” de l’autor R.E Stake (1999).
Tal i com descriu l’autor, en l’estudi de cas, “[...] Buscamos el detalle de la interacción
con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en
circumstancias especiales” (Stake, 1999, p.11).
Així doncs, a través de la col·laboració de l’ACELLEC amb la qual es realitza l’APS, s’ha
pogut aproximar i conèixer un cas particular de relació educativa entre ambdós agents
(escola i empresa de lleure) de forma modesta (pel que fa a les mostres) però
intensiva. Es tracta doncs, no de tenir un gran ventall de casos sinó de poder analitzar,
aprofundir i particularitzar un cas en particular.
Els resultats obtinguts d’aquest estudi de cas, com s’ha comentat, parteix d’una mostra
modesta. Per tant, l’anàlisi de dades i les conclusions o aportacions extretes dels
resultats obtinguts no són un realitat absoluta. Amb aquest aspecte es vol posar
especial èmfasi en que és deixa oberta la possibilitat de que existeixin altres models de
relació educativa entre empresa i escola.
Per poder elaborar la metodologia de manera coherent i que respongui a la pregunta
de recerca, ens basarem en els diferents punts que proposa l’autor R.E Stake,
juntament amb els criteris de valoració del TFG.
5.2 Consideracions ètiques
La realització del TFG s’ha realitzat tenint en compte les consideracions ètiques
pertinents a qualsevol treball de recerca.
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En primer lloc, cal destacar que la recerca i utilització de dades, teories i estudis usats
en el punt del Marc Conceptual i Contextual està citada segons els criteris de la 6ena
Edició de la Normativa APA (American Psychological Association).
Així doncs, les fonts que conformen les referències bibliogràfiques donen un criteri de
qualitat i veracitat a les dades exposades en la contextualització i metodologia.
En relació a la metodologia, s’ha mantingut una rigorositat científica, de tal manera
que s’han plasmat els resultats obtinguts amb transparència, honestedat i claredat.
Tots aquells participants en la recerca i investigació (com poden ser els entrevistats,
per exemple) han rebut un full de confidencialitat de dades, en el qual es manifesta
que només es podran utilitzar les seves entrevistes i els documents revisats per un ús
acadèmic.
Les entrevistes realitzades també han estat enregistrades amb el consentiment dels
participants.
Finalment, en les visites i entrevistes, s’ha mantingut una actitud de respecte cap als
professionals i entitats, tot intentant no distorsionar les rutines diàries de cada
participant.
5.3 Objectius i dimensions temàtiques
L’objectiu principal de recerca és conèixer les opinions, mirades, reflexions i
perspectives dels professionals que participen en les colònies escolars.
Els objectius específics de la metodologia quedarien definits en:
-

Realitzar, analitzar i interpretar les entrevistes dels diferents agents que
participen en les colònies escolars.

-

Revisar, analitzar i interpretar els diferents documents que ens fan arribar els
agents que participen en les colònies escolars.
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Les dimensions temàtiques que guiaran la investigació són:
 Quina és la naturalesa de la relació educativa entre l’escola i l’empresa del
lleure?
 Quins mecanismes i/o eines de comunicació o d’organització utilitzen?
 Quin nivell de participació hi ha dels diferents agents? (directors, monitors,
professorat...)
 Quina relació professional hi ha durant les colònies escolars?
 Quin seria l’ideal de relació educativa?
5.4 Anàlisi del cas: Eix Estels i Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament
A continuació ens endinsem en els diferents punts que conformen un anàlisi de cas,
basant-nos en el llibre “Investigación con estudio de casos” de l’autor R.E Stake (1999).
S’ha realitzat una adaptació d’aquests punts, tot ajustant-se als tempos del TFG i als
criteris de valoració d’aquest.
35
5.4.1 Selecció del cas
L’associació ACELLEC agrupa més de seixanta empreses de l’àmbit del lleure educatiu i
sociocultural. De totes elles ens vam fixar en les empreses que treballen colònies
escolars. D’aquestes, se’n va triar una a l’atzar, l’empresa que va sortir per realitzar
l’estudi de cas va ser Eix Estels.
Un cop es va determinar l’empresa, ens vam deixar recomanar per la pròpia associació
ACELLEC i Eix Estels sobre quina escola podia complementar l’estudi de cas, ja que no
s’ha de perdre de vista que es tracta d’analitzar la relació educativa entre empresa de
lleure i escola. Dins d’un gran ventall, es va triar l’escola Fundació Educativa
Dominiques de l’Ensenyament.
 Eix Estels
Eix Estels, membre d’ACELLEC, explica la seva història:
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L'any 1991 neix el projecte Eix Estels de la mà de Pere Mulero i Carme Salinas. El seu
somni: una proposta de lleure educatiu de qualitat, on els nois/es i les famílies puguin
viure i conviure en espais singulars, en contacte amb la natura i múltiples opcions al
seu abast (Eix Estels, s.d.).
Des dels seus inicis, Eix Estels s’adreça a tots els centres educatius de Catalunya,
dissenyant projectes a la seva mida alhora que posen a disposició de qualsevol
col·lectiu infantil i juvenil les seves instal·lacions per a la realització de sortides al llarg
de tot l’any.
Eix Estels neix amb la intenció de posicionar-se com a referent dins el món del lleure
educatiu, i s’avança, des dels seus orígens, a les necessitats de les escoles, entitats
famílies i grups (Eix Estels, s.d.).
Els seus quatre pilars bàsics són la qualitat, la seguretat, l’aprenentatge i la diversió; el
seu lema: “Aprendre a ser, a fer, a viure i a conviure” (Eix Estels, s.d.).
 Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament
L’escola Dominiques de l’Ensenyament (antigament anomenada Nostra Senyora del
Roser) porta més de 150 anys ubicada a la dreta de l’Eixample de Barcelona
(Dominiques de l’Ensenyament, s.d.).
Es defineixen com una escola oberta per a tothom i inclusiva; compromesa amb la
tasca educativa i el creixement integral; innovadora; acollidora; participativa i arrelada
a la seva comunitat (al barri, a la ciutat i al país) (Dominiques de l’Ensenyament, s.d.).
5.4.2 Recollida de dades
5.4.2.1 Organització de recollida de dades
Per tal d’organitzar la recollida de dades es van seguir les orientacions que estableix
Stake (1999, p.53) tot adaptant-nos al tempo del TFG i als agents que hi participaven.
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 Anticipació
En primer lloc, es va elaborar un marc teòric per tal de contextualitzar el que finalment
seria la pregunta (objectiu) de recerca del TFG. Per fer-ho, es va buscar una recerca
molt generalitzada d’autors i autores que estiguessin relacionats amb les colònies
escolars. Posteriorment es van anar delimitant aquests autors per tal d’anar-se
apropant a la finalitat educativa del TFG.
Un cop contextualitzat i teoritzat el TFG, es va donar voltes i repensar l’objectiu
general del TFG per tal de delimitar la investigació i poder recercar de manera concisa i
rigorosa l’objectiu del TFG.
Finalment, es va identificar el cas, anteriorment explicat en el punt “5.4.1 Selecció del
cas”.
 Primera visita
Amb l’empresa Eix Estels el primer contacte es va realitzar a través de correus
electrònics per tal de posar en situació a la directora educativa, Carme Aldana, amb la
qual es tindria el primer contacte amb l’empresa.
Posteriorment, es va acordar un dia de visita, en el qual s’anava amb una
esquematització de la visita i unes preguntes de recerca per tal de realitzar la
entrevista.
L’esquematització era la següent:
Esquematització de la VISITA- ENTREVISTA amb la Directora Educativa, Carme Aldana, de
l’empresa EIX ESTELS (16 de juny, Centelles, seu del Departament Educatiu)
Guió:
1. Aproximació a l’entitat Eix Estels (Història, trets singulars…) (WEB)
2. Revisió de documentació: “protocols”, programació de comunicació, programacions
generals, material didàctic...
3. Entrevista
* L’entrevista realitzada apareix en el punt “5.4.2.3 Entrevista”.
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A través de la directora educativa d’Eix Estels es va decidir un altre contacte al qual
poder entrevistar: Marina Mas (coordinadora de la casa de colònies Can Miqueló).
Després de realitzar l’entrevista i la revisió de documentació es va pactar amb Carme
Aldana que es faria arribar el document de confidencialitat de dades a Jaume Ramos
(coordinador comercial).
Amb la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament, el primer contacte es va
realitzar amb la coordinadora de Cicle Inicial, Rut Camprubí, a través d’una trucada
telefònica. En aquesta es va pactar passar l’esquematització de la trobada així com les
preguntes de l’entrevista abans de realitzar la visita. Es va fer arribar el guió a la
coordinadora de Cicle Inicial a través del correu electrònic.
L’esquematització per a aquesta visita era la següent:
Esquematització de la VISITA- ENTREVISTA amb la coordinadora de Cicle Inicial, Rut Camprubí, de
l’escola Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament (22 de juny, Barcelona, Escola
Dominiques de l’Ensenyament.
Guió:
1. Aproximació a l’escola Dominiques de l’Ensenyament (Història, trets singulars…) (WEB)
2. Revisió de documentació: Apartat del PEC on s’inclou el perquè de la realització de les
colònies, els objectius educatius de les colònies, programació general de com
s’ambientaran les colònies abans d’anar-hi i després, protocols de comunicació?
3. Entrevista
* L’entrevista realitzada apareix en el punt “5.4.2.3 Entrevista”

A través del contacte de Rut Camprubí, se’ns van facilitar dos contactes més per
realitzar entrevistes, Blanca Soler (membre de l’equip directiu i mestra) i Xènia Planas
(mestra d’Educació Infantil).
Posteriorment es va passar a realitzar la revisió de documentació i en aquell mateix
moment es va fer la entrega del document de confidencialitat de dades.
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 Altres preparatius per a l’observació
Durant la preparació per a la recollida de dades també es va tenir en compte els
tempos dels diferents agents. En tot moment es van respectar les limitacions de temps
de les entitats i de les amfitriones amb les quals es tenien les primeres visites. Alhora
també s’havia de tenir en compte la data d’entrega del TFG. Per tant, va haver-hi una
organització i coordinació per tal que tots els agents implicats en la investigació
poguessin participar.
Per tal de preservar la confidencialitat de dades, fonts i documents, es va entregar un
document de confidencialitat de dades, en el qual es remarca: “Que l’obra no
infringeix els drets de propietat intel·lectual de tercers, responsabilitzant-me davant la
Universitat de Barcelona en qualsevol reclamació que es pugui fer en aquest sentit”.
D’aquesta manera, s’entén que les gravacions realitzades durant les entrevistes o la
revisió de documents queden delimitades només a un ús acadèmic.
 Recollir dades, validar dades
En aquest punt de l’organització de dades es tractava d’anar realitzant les entrevistes i
recollir els diferents documents que ens feien arribar els diferents agents (empresa i
escola). També es va realitzar una mica d’observació, només però, en el moment que
es realitzaven les entrevistes.
Durant les entrevistes, mitjançant una gravadora, s’anava enregistrant tota la conversa
que s’anava tenint. Paral·lelament també s’anaven agafant apunts, anotacions que
després es tindrien en compte alhora de realitzar l’anàlisi i interpretació de les dades
així com les conclusions o aportacions de la metodologia.
Individualment, s’anava treballant amb les “dades en brut” que s’havien obtingut de
les visites i entrevistes, per tal d’anar-se endinsant en la iniciació de les interpretacions
i en la triangulació de les dades.
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 Anàlisi de les dades
En aquesta etapa de l’organització i recollida de dades es van intentar revisar tots els
documents en esborrany que es tenien, així com tornar a analitzar i escoltar les
entrevistes per tal d’anar orientant les diferents interpretacions, establir diferents
relacions entre els dos agents, revisar la documentació...
Per realitzar aquest punt, es va intentar retornar a les dimensions temàtiques amb la
informació que s’havia aconseguit durant la recerca.
 Facilitar la comprensió al públic
Finalment, l’última etapa de recollida de dades és el moment en el qual es descriuen
detalladament les conclusions i aportacions de l’anàlisi del cas. Anticipadament es
realitzen informes en brut per tal d’anar polint i definint les conclusions finals.
En últim lloc, es revisa i es difon el TFG. En aquest cas s’entrega a la Universitat de
Barcelona, a l’ACELLEC i a la plataforma Colònies i Educació (Premi Interuniversitari).
5.4.2.2 Descripció de contextos
S’esmentaran breument els diferents contextos viscuts durant la realització de les
entrevistes i recollida d’informes.
 Eix Estels
La visita es va realitzar a la seu del Departament Educatiu, a Centelles. Des d’un inici la
directora educativa, Carme Aldana, va mostrar interès, participació i energia. L’actitud
durant l’entrevista va ser totalment oberta i transparent. Pel que fa la revisió de
documents no va haver-hi cap inconvenient per veure’ls, fullejar-los... en cap moment
va haver-hi cap reticència. De fet, va fer imprimir documents i també els va enviar per
correu electrònic per tal de tenir-los a l’abast.
 Can Miqueló
L’entrevista realitzada a Marina Mas, coordinadora de Can Miqueló, es va realitzar a la
mateixa casa de colònies. Ens van acollir amb ganes, i amb molt bona actitud per
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participar en la investigació. Es van poder observar els patis de la casa de colònies i
com un grup de nens i nenes feien una activitat. Posteriorment, es va entrar a un
despatx per realitzar l’entrevista. També es va poder observar molta transparència
alhora de realitzar-la, al mateix temps que donava una visió professional i personal
molt enriquidora.
 Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament
Les entrevistes realitzades a les professionals de les Dominiques de l’Ensenyament es
van portar a terme a la mateixa escola. Les tres entrevistades van mantenir una actitud
participativa, alegre, distesa i transparent.
Pel que fa a la revisió de documentació no va haver-hi cap problema. Rut Camprubí es
va mostrar molt oberta a la revisió de documentació. També va fer arribar diferents
documents telemàticament.
Finalment, per part de les tres participants se’ns va convidar a tornar-hi si ens feia falta
quelcom més per a la investigació o per resoldre cap dubte.
5.4.2.3 Entrevista
Durant la realització de les converses s’han utilitzat dos models d’entrevistes: aquella
que anava dirigida al personal de l’empresa Eix Estels i aquella que anava dirigida al
personal de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament.
Es pot observar en el guió de les entrevistes que les dimensions temàtiques són les
mateixes per ambdós agents. En canvi, hi ha diferències en la formulació de les
preguntes, en funció de qui anés dirigida l’entrevista.
Per acabar, també hi ha un apartat “d’observacions” en el qual l’entrevistadora ha
pogut anar anotant aquelles dades o impressions de més rellevància.
Totes les entrevistes, amb el permís dels entrevistats, van ser enregistrades amb una
gravadora.
A continuació podem observar els dos models d’entrevista.
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 Model 1: Entrevista dirigida als professionals d’Eix Estels
Entitat:

Nom:

Càrrec:

Dia:

Lloc:

Objectiu: Conèixer les mirades, reflexions, opinions o valoracions dels professionals que
treballen a l’empresa Eix Estels.
Dimensions temàtiques

Preguntes específiques

Observacions

Naturalesa de la relació Quin tipus de relació s’estableix en un
primer moment amb l’escola? I
educativa
posteriorment?
Amb quina freqüència s’estableixen vincles
entre l’escola i l’empresa?
Oferiu eines o material a les escoles per tal
que els infants es vagin contextualitzant amb
les colònies escolars abans d’anar-hi? Si és
afirmatiu....quins?
Mecanismes i eines de Atès que les colònies escolars no són un fet
comunicació
aïllat, quina comunicació hi ha abans i
(organització)
després d’aquestes?
Es planifiquen objectius educatius de
manera conjunta? Com ho realitzeu?
Els objectius educatius de la programació de
les colònies escolars estan vinculats al PEC
de l’escola i al currículum escolar? En cas
afirmatiu... Qui vetlla per a que això sigui
així?
Poseu a l’abast mecanismes d’avaluació? En
acabar les colònies escolars es realitzen
reflexions juntament amb el professorat?
Iniciativa/Participació dels Quins són els rols dels diferents agents
agents
(directors, (professorat i monitors)?
monitors, professors...)
Les activitats són dirigides des de l’escola o
per l’empresa de lleure?
Durant el transcurs dels anys les empreses
de lleure heu agafat un paper molt
important en les colònies escolars.
Al segle XIX, en canvi, els mestres
organitzaven i realitzaven les activitats amb
els seus alumnes. Creu que s’ha perdut
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aquest paper?
Relació dels professionals Durant les colònies escolars hi ha un treball
durant
les
colònies en equip, un feedback entre els mestres i els
escolars
monitors/es?
Ideal de relació educativa

Quin seria l’ideal o utopia de la relació?

 Model 2: Entrevista dirigida als professionals de la Fundació Educativa
Dominiques de l’Ensenyament.
Entitat:

Nom:

Càrrec:

Dia:

Lloc:

Objectiu: Conèixer les mirades, reflexions, opinions o valoracions dels professionals que
treballen a la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament.
Dimensions temàtiques

Preguntes específiques

Observacions

Naturalesa de la relació Quin tipus de relació que s’estableix en un
primer moment amb l’empresa de lleure? I
educativa
posteriorment?
Amb quina freqüència s’estableixen vincles
entre l’escola i l’empresa?
Ofereixen eines o material per tal que els
infants es vagin contextualitzant amb les
colònies escolars abans d’anar-hi? Si és
afirmatiu....quins?
Mecanismes i eines de Atès que les colònies escolars no són un fet
comunicació
aïllat, quina comunicació hi ha abans i
(organització)
després d’aquestes?
Es planifiquen objectius educatius de
manera conjunta amb l’empresa de lleure?
Com ho realitzen?
Els objectius educatius de la programació de
les colònies escolars estan vinculats al PEC
de l’escola i al currículum escolar? En cas
afirmatiu... Qui vetlla per a que això sigui
així?
Tenen mecanismes d’avaluació? En acabar
les colònies escolars es realitzen reflexions
juntament amb els monitors de lleure de la
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casa de colònies o el coordinador/a?
Iniciativa/Participació dels Quins són els rols dels diferents agents
agents
(directors, (professorat i monitors)?
monitors, professors...)
Les activitats són dirigides des de l’escola o
per l’empresa de lleure?
Durant el transcurs dels anys les empreses
de lleure han agafat un paper molt
important en les colònies escolars.
Al segle XIX, en canvi, els mestres
organitzaven i realitzaven les activitats amb
els seus alumnes. Creu que s’ha perdut
aquest paper?
Relació dels professionals Durant les colònies escolars hi ha un treball
durant
les
colònies en equip, un feedback entre els mestres i els
escolars
monitors/es?
Ideal de relació educativa

Quina seria l’ideal o utopia de la relació?

5.4.2.4 Revisió de documents
La revisió de documentació serveix per a complementar i triangular l’anàlisi de dades.
De fet, els documents fan arribar informació d’activitats o procediments que
l’investigador no pot observar directament.
La recollida de documentació es va realitzar, generalment, en dues ocasions: en la
visita amb la directora educativa d’Eix Estels i amb la coordinadora de cicle inicial de
l’Escola Dominiques de l’Ensenyament.
Ambdós ens van fer arribar molts documents. Dins d’aquests hi havia dos grans blocs:
Aquells que tenien una finalitat d’organització i aquells que tenien una finalitat
educativa.
Posteriorment a aquesta recollida de documents es van haver d’analitzar tots i utilitzar
aquells de major rellevància i interès per arribar a la pregunta de recerca del TFG.
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A continuació, es presenta una taula dels documents revisats i que són de rellevància
pel TFG, el quals s’utilitzaran per a l’anàlisi i interpretació de dades i es podran
observar en els annexos del treball.
Per presentar els documents, la taula es divideix entre l’agent que els ha entregat i

Documentació d’Eix Estels
Annex

Moment
del
procés
de
colònies

Programació de les colònies 3.1.1
escolars.

3.1.2

Fitxa de colònies.

3.2.1

Programació de les colònies
escolars (el mateix document
de l’empresa Eix Estels).
Importància de les colònies.

Protocol de visita.

3.1.3

Fitxa de trucada.

3.1.4

Carta del personatge.

3.1.5

3.2.1

45

Activitats
(objectius, 3.1.6
competències i àrees).
Full d’incidències mèdiques.

3.1.7

Enquesta de colònies

3.1.8

POSTERIORMENT

DURANT

ABANS

Full de visita.

Documentació de l’Escola
Dominiques de
l’Ensenyament

Annex

també per a quin moment del procés de colònies serveixen.

Valoració de
activitats.

sortides

Taula 2: REVISIÓ DE DOCUMENTS: Font: Elaboració pròpia.
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5.4.3 Triangulació
La triangulació és un procés clau per donar validesa a les dades obtingudes i
analitzades. De fet, tal i com esmenta R.E Stake: “Asumimos que el significado de una
observación es una cosa, però las observaciones adicionales nos sirven para la revisión
de nuestra documentación” (Stake, 1999, p.96).
Només es triangularan aquelles dades rellevants pel TFG, en aquest cas: la informació
obtinguda a través dels professionals d’Eix Estels, la informació obtinguda a través dels
professionals de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament i a través dels
documents revisats.
Per finalitzar, tornar a esmentar una frase de l’autor R.E Stake: “La triangulación de las
fuentes de datos es el esfuerzo por ver si aquello que observamos y de lo que
informamos contiene el mismo significado cuando lo encontramos en otras
circumstàncias” (Stake, 1999, p.98).
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Interpretació i anàlisi de dades

5.4.4 Anàlisi i interpretació
Per elaborar el punt d’anàlisi i interpretació de dades es farà un retorn a les
dimensions temàtiques anteriorment especificades a través de les dades obtingudes.
La primera dimensió “quina és la naturalesa de la relació educativa entre l’escola i
l’empresa”, està dividida en tres preguntes. La primera i la segona detallen quin tipus
de relació s’estableix entre l’empresa i l’escola i durant quina freqüència. Els resultats
que hem obtingut són els següents:
Les cinc professionals entrevistades, Carme Aldana, directora educativa d’Eix Estels
(Aldana); Marina Mas, coordinadora de la casa Can Miqueló (Mas); Blanca Soler,
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mestra (Soler); Rut Camprubí, coordinadora del Cicle Inicial (Camprubí); i Xènia Planas,
mestra (Planas), coincideixen exactament en la descripció i freqüència alhora d’establir
el vincle.
El primer contacte que hi ha entre l’empresa de lleure i l’escola és totalment
comercial. A través del catàleg, la web, etc... l’escola es posa en contacte amb
l’empresa a través del departament comercial. Aquest ofereix tot tipus d’informació,
recull dades, quina casa volen, etc. El següent contacte que s’estableix és quan, si a
l’escola no li ha quedat clar què faran, l’empresa fa una visita a l’escola. Eix Estels té
dos documents per treballar aquesta visita: El protocol de visita en centres educatius
(Annex 3.1.3), en el qual es detalla pas per pas què s’ha de fer, què s’ha de dir, etc. I
per altra banda, el full de visita (Annex 3.1.2) on principalment es recullen dades. En el
protocol de visita es pot observar que tenen definit un objectiu: “Donar la possibilitat
als mestres d’establir un primer contacte amb l’equip educatiu i la instal·lació. En
aquest contacte es podran esvair els primers dubtes abans d’arribar a la instal·lació”.
El tercer contacte s’estableix quan la coordinadora o coordinador de la casa de
colònies a la qual va l’escola els truca per confirmar dades, activitats, al·lèrgies,
necessitats educatives especials, etc. Per a aquest procediment Eix Estels també
disposa d’un document de seguiment que es pot trobar a l’Annex 3.1.4.
Finalment, el quart i últim contacte és quan arriben a la casa de colònies. En un primer
moment sempre hi ha una trobada del professorat amb el coordinador, on
programació en mà es repassen totes les dades i activitats.
Aquesta programació (Annex 3.1.1), que els mestres hauran obtingut abans de les
colònies per via telemàtica, descriu detalladament la reserva, el mapa de les
instal·lacions, detalls generals de les colònies, menús, activitats, centre d’interès, etc.
Aquest quart contacte, que fa referència al moment en que es troben a la casa de
colònies, és el més directe i més intens, en el qual per part d’ambdós agents hi ha un
seguiment de les colònies escolars.
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A més d’aquesta descripció on totes les entrevistades coincideixen, les professionals
d’Eix Estels (Aldana i Mas) van definir el vincle entre l’empresa i l’escola com una
relació paral·lela. Aldana remarcava: “Diguem-ne que anem paral·lels. Tu què
necessites? Això? Doncs jo ho tinc. Vine amb mi”. Mas, en canvi ho verbalitzava de la
següent manera: “[...]vull dir que en aquest sentit és com un treball en equip però
paral·lel”.
Per tancar la primera dimensió, falta analitzar les eines o material didàctic perquè els
infants es vagin contextualitzant en les colònies. Les dues professionals afirmen que
entreguen a l’escola una carta d’un personatge (Annex 3.1.5). De fet, la mestra Soler
també confirma que l’empresa de lleure els hi fa arribar. Aquesta carta de personatge
és un element motivador pels infants.
Per altra banda, les professores Soler i Planas afirmen que per part de l’escola
elaboren una cançó, un himne de les colònies, en el qual apareix el personatge, el lloc
on van, la natura, etc. Aquesta cançó acostuma a engrescar molt els infants.
En la segona dimensió, “Mecanismes i/o eines de comunicació o d’organització”, la
pregunta “Quina comunicació hi ha abans i després de les colònies?” ja quedaria
analitzada amb la informació obtinguda anteriorment. La següent pregunta d’aquesta
dimensió és si es planifiquen objectius de manera conjunta. Les cinc entrevistes
coincideixen que els objectius de les colònies escolars no es planifiquen de manera
conjunta. Les dues professionals del lleure i la mestra Camprubí coincideixen en que hi
ha objectius, però que venen determinats per la programació que dona l’empresa de
lleure. Soler també verbalitza: “Hi ha objectius però no són establerts entre els dos, tot
i que els compartim perquè com a escola intentem contractar una empresa que vagi a
la par amb el PEC”
La següent pregunta de la dimensió és si aquests objectius estan vinculats al PEC i al
currículum. Pel que fa al PEC, Aldana nega que estiguin vinculats a aquest, de fet
afegeix: “És el PEC de l’escola el que s’adapta a les nostres activitats”. Les tres
professores també coincideixen en que no estan vinculats al PEC. Camprubí assenyala:
“Venen determinats per l’empresa de colònies i el centre d’interès”.
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En canvi, la coordinadora Mas sí que creu que estan vinculats, simplement perquè són
molt genèrics i per tant es poden encabir en qualsevol PEC d’una escola.
Pel que fa al currículum escolar, des d’Eix Estels, Aldana afirma que sí que es treballa
dins del marc curricular del Departament d’Ensenyament. De fet, en les activitats
(Annex 3.1.6) es pot observar que hi ha definits uns objectius, una competències i les
àrees que es treballen.
Per tancar la segona dimensió queda analitzar els mecanismes d’avaluació. Totes les
entrevistades coincideixen en que sí que hi ha una valoració (Annex 3.1.8) que els hi fa
arribar l’empresa l’últim dia de les colònies. En aquesta es valoren l’atenció rebuda, la
informació, les instal·lacions, així com les activitats. En general, les professionals de
l’Escola Dominiques de l’Ensenyament afirmen que és una empresa oberta i flexible i
que s’adapten als canvis demanats i a les opinions. En el cas específic d’Eix Estels,
Aldana la defineix com una empresa oberta a la reflexió i a les observacions que els hi
fa arribar el professorat.
Paral·lelament les tres professores de l’Escola Dominiques afirmen que quan arriben a
l’escola, un cop acabades les colònies, també es realitza una valoració interna (Annex
3.2.3) del centre, en la qual queden recollides les coses que han anat bé, les coses a
millorar, etc.
En la tercera dimensió “Nivell de participació dels diferents agents”, en un primer
moment es parla dels diferents rols. Sobretot del professorat i del monitor.
Aldana defineix el rol del professorat com un client. Seguidament continua assegurant
que “nosaltres els hi oferim l’eina d’experimentació que li falta a l’escola”. En canvi
Mas defineix que el professor té la responsabilitat de que el nen s’ho passi bé durant
tota la colònia.
Soler, Camprubí i Planas defineixen el seu rol com uns “acompanyants”, “de suport”,
“d’estar amb els nens”, en el qual es treballen els àpats, els hàbits i les relacions amb
ells, però tot canviant el rol i el vincle establert dins l’escola.
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Pel que fa al rol del monitor, des de la visió de les professionals del lleure, les dues
coincideixen en que tenen el pes de portar a terme el projecte i, per tant, que tenen la
responsabilitat durant el desenvolupament de les activitats. Fins i tot la mestra
Camprubí també coincideix en aquesta última idea de la responsabilitat. En canvi, la
seva companya Planas puntualitza que tenen el rol educatiu durant tot el procés de les
colònies.
L’última pregunta que es planteja en la tercera dimensió, és el canvi de rol que ha anat
vivint el professorat en l’àmbit de les colònies escolars. Dos segles enrere eren ells
mateixos qui organitzaven i dinamitzaven les colònies, avui en dia no. Què n’opinen les
entrevistades?
Aldana opina: “El lleure s’ha professionalitzat i l’escola ha delegat aquesta formació en
el lleure, la qual cosa la veig molt positiva, perquè estableixen el rol de que l’escola
imparteixi una sèrie de continguts i el lleure, a més a més de compartir continguts,
comparteix vivències”.
Mas afirma: “L’han assumit altres persones, potser hi ha hagut una necessitat per part
del professorat de lliurar-se d’una càrrega educativa”.
Soler opina que sí que s’ha perdut aquest paper, però que té coses positives: “Els nens
poden trencar amb l’escola i socialitzar-se amb altres adults. I encara que nosaltres no
dirigim les activitats, es crea un vincle diferent entre alumne i mestre durant les
colònies. A més a més, les empreses donen una importància molt clara a les colònies”.
Finalment, Camprubí i Planas opinen que “està molt bé que les activitats estiguin fetes
i dirigides pels monitors. En el temps que no hi són els monitors és quan hem de
participar activament nosaltres. Penso que no s’ha de delegar totes les funcions al
monitor, ha de ser compartit perquè els nens es puguin endur lo millor de les colònies
escolars”.
Entrant a analitzar la quarta dimensió “la relació professional que hi ha durant les
colònies”, només s’ha respost a una de les preguntes plantejades. En aquesta es
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preguntava si hi havia feedback entre els mestres i els monitors durant les colònies
escolars.
Les cinc entrevistades han contestat afirmativament que hi ha molt feedback
constantment. Sobretot en els “canvis de torns”. En aquests moments hi ha una relació
molt directa on sobretot es parla dels nens i de les seves emocions. A més, el
coordinador de la casa parla cada nit amb el professorat per saber com ha anat, si els
hi falta quelcom, si estan bé, etc.
Per finalitzar el punt d’anàlisi i interpretació entrem en la cinquena i última dimensió:
“L’ideal de relació educativa”. En aquest punt les entrevistades han verbalitzat allò que
seria idíl·lic per a elles.
Aldana afirma que el millor seria que hi hagués una relació de “tu a tu” entre les
empreses del lleure i les escoles. Segueix afegint: “L’objectiu és el mateix, el concepte
educatiu en general, però el marc és diferent. Ells fan una cosa i nosaltres una altra
però tots formem part de la mateixa comunitat educativa”.
A Mas li agradaria que millorés la implicació del professorat, que no fos tan estàndard,
que la participació fos més directa en l’activitat. A més, remarca: “I que els mestres no
tinguin por d’anar de colònies”
Per Soler el seu ideal seria poder conèixer més als monitors, fer sobretaules, tertúlia...
“Després els nens em parlen d’ells i no sé ni qui són, m’agradaria poder conèixer-los
més”.
Camprubí pensa que s’està fent molt bé. Tot i així indica els puntals més forts perquè
les colònies vagin bé: “Col·laboració, implicació, cordialitat i participació absoluta per
part de tots. També són vitals el respecte i l’educació. Tothom ha de saber quin paper
té en les colònies escolars”.
Finalment, Planas afirma que l’ideal seria “realitzar un treball conjunt, muntar
objectius i centre d’interès des de l’escola per poder-les incloure en el currículum
escolar...però per temps o per històries...és una utopia”.
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Així doncs, retornant a l’objectiu general de la metodologia, a l‘objectiu de recerca, es
pot afirmar que sí que s’han pogut conèixer les opinions, mirades, reflexions i
perspectives dels professionals que participen en les colònies escolars, i que per tant
s’han realitzat, analitzat i interpretat les diferents entrevistes dels agents, així com
s’han revisat, analitzat i interpretat els diferents documents obtinguts.
5.5 Conclusions i/o aportacions de la metodologia
A mode de resum, es pot concloure breument que:
 S’estableix una relació abans i durant les colònies escolars. Generalment d’un
caire comercial i organitzatiu, però que durant l’estada es converteix en una
relació educativa.
 Tant l’escola com l’empresa de lleure ofereixen material per contextualitzar els
infants en les colònies escolars.
 No es realitzen objectius educatius de manera conjunta, venen donats per
l’empresa de lleure.
 Els objectius previstos en el programa d’activitats estan emmarcats dins del
marc curricular.
 S’ofereixen mecanismes d’avaluació.
 El rol del professorat és diferent al de l’aula i manté una posició
d’acompanyament i de suport.
 El rol del monitor és dinamitzar i dirigir les activitats previstes, recau en ells la
responsabilitat educativa dins d’aquell període.
 Durant el transcurs dels anys el paper del professorat ha canviat molt en l’àmbit
de les colònies escolars. En general es viu com a positiu aquest canvi de paper,
cedint a les empreses la realització de les colònies escolars.
 Durant l’estada en la casa de colònies hi ha un feedback educatiu molt
important i de qualitat entre el professorat, monitors i coordinador.
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6. CONCLUSIONS
A continuació, a través de les conclusions, es vol finalitzar amb un tancament global de
tot el procés del TFG.
En primer lloc, cal respondre o analitzar l’objectiu general del TFG, així com els
específics. L’objectiu general del TFG quedava definit en “Investigar la relació
educativa entre les escoles i les empreses del lleure i els seus professionals durant el
procés de les colònies escolars”. La investigació s’ha pogut dur a terme, tal i com es pot
observar en el bloc de la metodologia. Però, com és aquesta relació educativa? Pels
resultats obtinguts, s’ha pogut constatar que la relació educativa només existeix en
l’estada de l’escola en la casa de colònies. Abans i després de les colònies no hi ha una
relació educativa entre les empreses de lleure i les escoles, tot i que sí que hi ha una
relació comercial, d’organització i funcionament. De fet, aquesta organització, tal i com
s’ha pogut analitzar, és d’una qualitat excel·lent. Les empreses de lleure, avui en dia
molt professionalitzades, tenen darrere un treball pedagògic i unes eines i mecanismes
de comunicació que fan que les escoles puguin gaudir d’una qualitat inqüestionable de
les colònies escolars.
Així doncs, es podria concloure que la relació educativa entre ambdós agents només es
dona en el cara a cara a la casa de colònies, quan diàriament es realitza un feedback
entre els monitors i coordinadors amb l’escola.
Generalment, el pes de les colònies escolars és assumit per les empreses de lleure.
Aquesta situació no desagrada als agents de la comunitat educativa, sobretot a les
escoles, que viuen com aquesta situació com un fet molt positiu, tant pels infants, com
per les empreses del lleure, com per a la pròpia escola i els seus professionals.
Que hi hagi una professionalització de les colònies facilita la participació de les escoles
i, de fet, poder delegar una funció educativa a un altre agent permet que aquestes
siguin de millor qualitat, ja que les empreses de lleure disposen d’un temps, d’un
bagatge, d’uns recursos i d’un material que l’escola no pot obtenir.
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Per tant, retornant al marc conceptual, a l’apartat d’història, podem observar que el
rol del professorat ha canviat molt. Abans era el responsable d’organitzar i dinamitzar
les colònies i avui en dia, no. Per sort, en aquest canvi de rol no s’ha perdut una de les
característiques més significatives de les colònies escolars, que és poder viure
conjuntament (alumnes i professors) una experiència on el canvi d’escenari permet
experimentar una nova convivència entre ambdós.
Si aprofundim en l’assoliment dels objectius específics podem observar que s’han
pogut contextualitzar les colònies escolars des d’una perspectiva educativa. Tot i així,
cal remarcar que hi ha molt poca recerca i investigació de les colònies escolars, i que
de fet, és necessari i d’una gran importància que aquestes es vagin estructurant i que
es vagi creant una base d’investigacions, estudis i anàlisis per poder professionalitzar i
teoritzar les colònies escolars tan apreciades en el nostre país. Tots i totes sabem que
les colònies escolars donen un valor afegit i que eduquen. Però per què? Com ho hem
de fer? Què es necessita? S’ha de crear una base teòrica i anar-se reavaluant
constantment perquè aquesta activitat tan estimada no quedi en un no res, sinó que al
darrere se sustenti una teorització i una conceptualització que les recolzi.
Un dels altres objectius específics era poder contrastar les opinions, mirades,
reflexions i perspectives dels diferents professionals que participen en les colònies. A
través de la realització de les entrevistes s’ha pogut assolir aquest objectiu específic.
De fet, queda plasmat en el punt “5.4.4 d’anàlisi i interpretació” en el qual s’han
transmès de forma transparent i rigorosa les opinions de les diferents entrevistades.
L’últim objectiu específic era elaborar recomanacions per aprofundir en la relació
educativa dels agents. Aquestes recomanacions les volem plasmar en aquest punt, el
de les conclusions, com un aprenentatge o reflexió fruit de tot el procés del TFG. Cal
remarcar però, que les recomanacions realitzades no només es focalitzaran en la
relació educativa entre els dos agents, sinó que també faran referència a les colònies
escolars en general.
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Aquestes recomanacions quedarien definides en:
 Que les colònies escolars quedin plasmades en la Programació Eductiva del
Centre. No es tracta que les escoles elaborin tota la programació de les
colònies, ja que això ja ho realitza l’empresa de lleure. Però sí que és necessari
que es plasmi el perquè l’escola aposta per aquesta activitat educativa, quins
valors transversals es treballen i quins beneficis té realitzar l’activitat.
 Des de l’escola, motivar els professors i professores a anar de colònies. És una
experiència única en la que podran conviure amb els infants d’una forma molt
diferent a la de l’ambient de l’aula.
Si els professors ja hi van, motivar-los a que participin activament en les
colònies escolars, sense treure el protagonisme a l’infant i als monitors de
lleure.
 Preparar i dinamitzar una activitat conjuntament (empresa de lleure i escola).
Potser aquesta recomanació és la més atrevida i difícil d’aconseguir (per una
qüestió de temps i fins i tot econòmica). En cap cas es vol eclipsar la feina que
fan les empreses de lleure, ja que evidentment, fan una feina excel·lent. Però
potser sí que seria interessant que una de les activitats de la colònia
l’elaboressin de manera conjunta. Amb aquesta acció obtindríem diferents
beneficis: que els monitors i el professorat es coneguin abans d’anar a la casa
de colònies, que els monitors i el professorat pensessin objectius específics per
a l’activitat i la desenvolupessin, i per acabar, que els infants poguessin veure
com els seus professors tornen a canviar de rol i dinamitzen una activitat
juntament amb els monitors.
La coordinació entre ambdós agents, escola i empresa de lleure, com ja s’ha
comentat és una aposta forta. Un altre benefici que se’n podria extreure és que
en aquesta posada en comú dels dos agents, avui en dia, amb un pes important
dins de la nostra societat, haurien de coordinar-se, comunicar-se, plantejar
diferents activitats, perspectives, diferents visions de la comunitat educativa...
Per tant, no només estem parlant d’elaborar una activitat conjuntament, sinó
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que al mateix temps, s’estaria duent a terme un aprenentatge, el qual
esdevindria una rica contribució a l’educació.
Aquestes tres recomanacions podrien ser possibles línies futures en les quals treballar.
D’elles en podrien néixer futurs projectes i/o cursos per tal de seguir treballant en la
innovació, producció, investigació i estructura de les colònies escolars. Si es poguessin
elaborar, s’hauria de programar què es faria i com, quins serien els objectius a assolir,
com es plantejaria de cara als diferents destinataris, etc.
Per acabar, també es podria plantejar un estudi posterior a aquest, on es podria
incloure la veu i opinió de les famílies. En aquest TFG no s’ha inclòs aquest
aprofundiment de les famílies, però també seria una possible línia de futur: què volen
les famílies respecte les colònies escolars, què opinen, que esperen d’aquestes?
En la realització del TFG ens hem trobat amb certes limitacions que han condicionat el
treball.
En primer lloc, la modalitat del TFG era de recerca i investigació. Això ha estat en part
una limitació i en part un gran aprenentatge, perquè era la primera vegada que
elaboràvem un treball tan complex en aquesta modalitat. Per tant, la inexperiència ha
creat molts dubtes i incerteses que s’havien d’anar solucionant a mesura que s’anava
desenvolupant el TFG.
En segon lloc, s’han trobat dificultats a l’hora de cercar bibliografia de les colònies
escolars. Pel que fa a un tema històric s’han pogut trobar diferents documents, en
canvi, pel que fa a l’actualitat és molt difícil trobar investigacions, estudis, textos que
parlin explícitament de les colònies escolars. D’aquí ve el fet de que les referències
bibliogràfiques del TFG siguin reduïdes.
En tercer lloc, la mostra dels participants, i per tant de les entrevistes i dades
obtingudes, és modesta. Tot i així, amb aquesta petita mostra, s’han intentat plasmar
els resultats obtinguts de manera transparent, rigorosa i respectant les opinions i
reflexions de les diferents participants, de tal manera que resultés un treball molt
concret però tècnicament de qualitat.
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Finalment, en quart lloc hi ha hagut una limitació de temps. Coordinar diferents
estudis, feines i tots els agents participants en la investigació ha estat difícil. S’ha hagut
de treballar i invertir molt de temps en la comunicació amb els participants, en
l’aprenentatge de l’estudi de cas, en la transcripció de les entrevistes, etc. Tot
respectant les dates límits d’entregues.
Aquestes dues últimes limitacions, les del tempo i de les mostres, no han permès
poder dur a terme una investigació més exhaustiva, i per tant, els resultats obtinguts
no són una veritat absoluta.
Tot i aquestes limitacions, de les quals sempre es pot veure el seu cantó positiu com
ara que es pot aprendre d’aquestes, l’elaboració del TFG també ha aportat molts
components positius en el procés d’aprenentatge.
En primer lloc, s’ha consolidat “l’habilitat” de ser constant i pacient. Les coses no
s’aconsegueixen d’un dia per l’altre, però amb constància, rigorositat i professionalitat,
finalment els objectius que es proposen surten endavant.
En segon lloc, i ja comentat anteriorment, s’ha aprés un mètode d’investigació: l’estudi
de cas. La lectura i revisió constant del document en el que ens hem basat per
realitzar-ho ha permès desenvolupar el punt de metodologia, esperem, amb una certa
rigorositat i qualitat.
En tercer lloc, s’ha aprés que les coses no venen donades per si soles. Si no es treballa,
si no s’estudia, no es pot aconseguir el que un es proposa. En aquest sentit, durant la
realització del TFG s’ha guanyat autonomia (personal i professional) i emprenedoria
per tirar endavant el treball.
I per últim, però no menys important, s’ha pogut acabar de constatar que la comunitat
educativa esta plena de professionals que volen innovar, millorar, que estan en plena
reavaluació constantment per fer de l’educació del nostre país una educació de
qualitat. I el millor de tot, que hi ha professionals amb vocació i amb amor
predisposats a compartir aquesta estima que tenen per l’educació, per les colònies i
per les colònies escolars en concret.
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Per anar tancant les conclusions, i com s’ha comentat anteriorment, la difusió o
impacte que s’ha previst per aquest TFG són els següents. Per una banda, la realització
del treball en clau APS, i per tant, la col·laboració juntament amb l’associació ACELLEC,
a la qual se li farà una entrega del treball, fet que permetrà traspassar les parets de la
Universitat de Barcelona. Per altra banda, la participació en el Premi Interuniversitari
promogut per la plataforma Colònies i Educació.
Justament és aquest el posicionament que pren el TFG envers l’Educació Social: en
participar, en col·laborar, en establir xarxes amb altres entitats que promouen la
investigació i recerca de qualsevol àmbit de l’Educació Social, en aquest cas, el de les
colònies escolars, on conflueixen el món escolar i el món del lleure.
Per tant, és una petita contribució i un petit reclam en la investigació i recerca dels
nostres estudis, de la nostra ciència: l’Educació Social.
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