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                              Entrevista

 L'esplai, un altra manera de 
passar el temps

L'esplai és un lloc semblant al col·legi on passes el 
dia si  els  teus  pares treballen o simplement vols 
veure  als  teus  amics  i,  a  més,   si  t'agraden  les 
excursions és un bon lloc per anar. 

Al nostre IES, tenim una professora que és directora 
d'esplai a la població de Granollers, i per això hem 
volgut fer-li algunes preguntes per tal de saber-ne 
una mica més sobre aquesta tasca. 

L'Abigail Mateo, directora d'esplai

Parlarem amb l'Abigail Mateo tutora de 2n A, dels 
alumnes de la USEE (Unitat de Suport a l'Educació 
Especial).

-A on es situa l'esplai?

A Granollers, al barri de Can Mònic.

-T'agrada treballar a l'esplai?

Sí,  molt.

-Recomanaries a la gent que anés a treballar-hi?

Si  t'agrada  treballar  amb  nens  sí.  Si  no  tens 
paciència no.

-És un bon lloc per passar l'estiu?

Per als nens que no tenen activitats sí, és un bon 
lloc, però a l'estiu no està obert.

-Es fan moltes excursions?

Intentem fer-ne una cada trimestre, però a vegades 
no pot ser perquè el comportament dels nois i nois 
no és el que hauria de ser.

-És un lloc per una edat determinada?

Sí, a l'esplai hi tenim nens de 3 a 12 anys. Però de 
vegades es fa alguna excepció, depèn del cas.

-Fins a quina hora està obert?

Està obert diàriament fins les 19:30.

-Quina ha estat  la teva millor  experiència fruit 
d'aquesta feina?

Quan passejo per Granollers em trobo amb els nens 
que venien a l'esplai quan eren petits i em saluden.

-Has treballat a algun altre esplai?

No, sempre he estat vinculada a Granollers.

-Que t'agrada més l'escola o l'esplai?

Sòn dues coses diferents i complementàries.

-Quant temps portes treballant a l'esplai?

Ara ja fa deu anys que hi treballo.

-Què cal fer per ser directora de l 'esplai?

S'ha  de  ser  monitora  i  fer  un  curs  de  directora 
d'activitats  del  temps  lliure  organitzat  per  la 
Generalitat de Catalunya.

-Quant temps dediques a l'esplai?

Entre  la  preparació  d'activitats  i  el  seu 
funcionament, més algunes estones que sóc allà, hi 
dedico unes  5 o 6 hores a la setmana.

-Les activitats tenen algun preu? A on soleu anar? 
I amb què us desplaceu?

No, tot és gratuit,  les  excursions s'han de pagar. 
Alguns dels llocs on anem són: al Tagamanent, al 
Corredor,  també  fem  visites  a  ludoteques,  a 
l'Aquarium, ...

Normalment  ens  desplacem  amb  tren  o  en 
autorcar, depèn d'on anem.

-Treballeu  també  amb nens  “especials”  o  amb 
problemes?

Sí.


