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Presentació

Posam a disposició vostra, de la gent del poble i de 
tothom a qui pugui interessar una sèrie de punts que 
defineixen a grans trets la nostra manera d’entendre 
l’esplai, l’educació en el lleure. 

Cada esplai té aspectes que el fan únic i especial, es 
tracta de projectes diferents que marquen l’essència 
que els representa. Conscients d’això, en es Puntet 
encaram sempre qualsevol repte amb optimisme 
i vocació, aportant una part de la personalitat de 
tots els membres que composen el nostre esplai: 
els infants, l’equip de monitors i les famílies. És per 
això que ens agradaria que les famílies formin part 
del nostre projecte aportant la mateixa estima i 
respecte que nosaltres hi posam.

L’equip de monitors — Es Puntet 2021
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Com s’estructura?Què és Es Puntet?

Els monitors s’integren com a socis de l’associació, 
que es troba legalment constituïda des de l’any 
2003 i consta d’una junta directiva que s’elegeix per 
votació en assemblea cada dos anys pels socis. Això, 
però, suposa només una formalitat legal, i és que els 
monitors des Puntet operen i prenen les decisions 
de manera horitzontal i assembleària.

D’aquesta manera, tot l’equip de monitors 
s’organitza en petits comitès que es centren en 
un àmbit concret de la nostra tasca. Així, tots els 
aspectes que abarca l’esplai tenen un grup central 
d’organització que proposa la línia d’actuació a la 
resta de l’equip.

Es Puntet és un club d’esplai constituït com a 
associació infantil i  juvenil de temps lliure, sense 
ànim de lucre i de caràcter totalment independent i 
aconfessional, que duu la seva activitat en Es Pla de 
na Tesa, Marratxí.

L’associació funciona gràcies a un equip de monitors 
voluntaris que des de la vocació i el compromís 
decideixen compartir vivències i moments de 
qualitat amb els infants, des dels més menuts fins 
als més grans.
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Conviure per créixerUn esplai per tothom

El dia a dia de l’esplai és l’oportunitat ideal per 
experimentar la convivència amb els altres. En Es 
Puntet, no només intentam explotar aquest aspecte 
al llarg dels campaments, sinó que es tracta d’un 
espai de convivència contínua al llarg del curs.

Per a nosaltres, el fet de poder tenir les portes 
obertes a un rang d’edat tan ampli ens sembla 
excepcional per poder conviure i aprendre dels 
iguals i de tots els altres grups que componen 
l’esplai. A més, consideram que tots els membres 
de la comunitat són indispensables pel creixement 
personal de cada un de nosaltres. Per tant, un dels 
nostres objectius es basa en conviure amb tota 
aquella gent que ens envolta com són els infants, 
famílies, gent del poble, altres esplais o personal 
dels llocs que visitam, entre molts d’altres!

D’altra banda, oferim un lloc on créixer a nivell 
personal, on els conflictes (socials, emocionals, 
intel·lectuals, artístics...) i les adversitats donen peu 
a treballar-ne la gestió, resolució i aprenentatge.

Es Puntet és un esplai que obri les seves portes a 
un marge d’edat molt ampli. Els grups d’edat que 
componen el nostre esplai és des d’infants de 3 
fins als 18 anys i oferim tot un ventall de propostes 
adaptades a cada circumstància.

El motor econòmic de l’associació són  les 
aportacions familiars a través de les quotes anuals, 
la subvenció pública i l’autogestió. Durant el curs, 
duim a terme activitats de campanya econòmica 
(paradetes a fires, venda de coques, sortejos, etc.) 
en les quals intentam que els infants siguin els 
principals protagonistes de la proposta i entenguin 
quin és l’objectiu d’aquesta.

No obstant això, manifestam sempre el nostre ferm 
compromís perquè l’apartat econòmic no sigui un 
impediment perquè un infant pugui participar en les 
nostres activitats.
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La tecnologia i l’esplaiAprenem tots junts

L’aparició del que podem anomenar món virtual 
en els darrers anys genera nous debats en l’entorn 
educatiu. Al nostre esplai, consideram que és 
imprescindible rebre una educació adequada quant 
a l’ús de les noves tecnologies. Aprendre a fer un 
ús responsable d’aquestes és un dels exemples que 
l’equip de monitors intenta transmetre als infants 
des Puntet.

Per a nosaltres, és primordial entendre el món real 
i, en un altre pla, introduir la tecnologia. Així doncs, 
l’ús dels telèfons mòbils durant els temps d’activitat 
és molt limitat i només s’empra quan és estrictament 
necessari i als campaments no es poden dur aparells 
electrònics. Així mateix, l’ús auxiliar de pantalles en 
les activitats es troba reduït a ocasions i casos molt 
puntuals.

Es Puntet és un lloc d’aprenentatge i creixement 
personal per tots els seus membres. És un espai 
on tots aprenem de tots: infants que aprenen 
d’infants (de la seva edat o d’altres edats); monitors 
que aprenen dels infants; infants que aprenen 
dels monitors; famílies que aprenen dels infants; 
monitors que aprenen de les famílies, i un llarg 
etcetera que, al cap i a la fi, produeix un creixement 
gràcies al conjunt.
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Gaudim de l’alimentació

El progrés en l’autonomia personal és una de les 
aportacions més notables que l’esplai ofereix als 
infants. Tenir cura de la higiene personal, de les 
nostres coses, de la roba, del que menjam, de 
l’espai que feim servir... és bàsic en el nostre dia 
a dia i en els campaments és on més ho podem 
veure. Intentam sempre oferir activitats d’adaptació 
progressiva per als més petits i els que més 
s’enyoren, que recomanam aprofitar també al 
màxim.

En Es Puntet els moments de seure a taula a berenar, 
dinar o sopar són sempre especials pel que suposen: 
un moment de distensió, de compartir i d’estar junts. 
Defensam l’hora de menjar com una oportunitat de 
descobrir, experimentar i aprendre sense conflictes, 
oferint una alimentació variada i saludable.

A més, en Es Puntet l’alimentació també és un espai 
de respecte. L’equip de monitors intenta respectar la 
gana de cada infant i, intentam assegurar que ningú 
hagi de passar un mal moment a l’hora de menjar. 
Per això, l’equip de monitors defensa la no obligació 
de menjar un plat complet, però sí intentam que els 
infants s’obrin a provar nous aliments.

Desenvolupem l’autonomia
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L’esplai és un lloc on no entenem de sexes, gèneres, 
races, orígens o religions. La igualtat és un dels 
pilars des Puntet i, no respectar-la és una acció 
que no permetem. Des del nostre paper intentam 
transmetre el nostre compromís per construir un 
món respectuós amb totes les persones i allunyat de 
les repressions causades per la desigualtat.

Volem conscienciar sobre el respecte cap al paper 
fonamental que la natura té en el nostre entorn, i 
incidir en la importància de la separació dels residus 
i el foment de les pràctiques de reciclatge, reducció 
i reutilització com a hàbit de responsabilitat per 
cuidar el planeta, no només a l’esplai sinó que a la 
vida quotidiana.

El contacte amb la natura sempre ha estat important 
per l’esplai, i a dia d’avui encara més per allunyar-
nos de la vida accelerada que té la nostra societat. 
Els campaments, els matins a Son Bonet, les 
excursions o les diades de neteja d’espais naturals, 
són grans oportunitats per establir vincles amb la 
natura i fomentar el seu respecte i la seva protecció.

Respectem la natura Aprenem en igualtat
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