LA UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE DURANT EL CONFINAMENT
La UTLL és un projecte fill del projecte +Educació Sant Andreu que va iniciar-se el 2014 i que ha
passat per diferents fases fins a dia d’avui. El projecte està impulsat principalment per 7 centres
educatius del Districte de Sant Andreu sumat a un conjunt de 30 entitats, equipaments i associacions
de tot el territori. Volem crear una xarxa de serveis i equipaments i centres educatius el màxim
d'ampli possible. La Universitat del Temps Lliure és una iniciativa del projecte comunitari +Educació i
es una rèplica de la iniciativa Children’s University, a Anglaterra. Equipaments, serveis i entitats del
barri ofereixen destinacions d’aprenentatge i activitats de lleure de qualitat als infants, joves i famílies
en horari no lectiu.
Per participar en aquest projecte és necessari omplir una inscripció amb les dades de l’infant i les de
la mare, pare o tutor: demanem el telèfon i el correu per a que puguin rebre mensualment el cartell de
les activitats que es realitzen a diferents equipaments del districte de Sant Andreu fora d’horari lectiu.
Una vegada feta la inscripció (les podeu trobar a les escoles prescriptores d’aquest projecte i/o en els
diferents equipaments) els infants disposen d’un PASSAPORT d’aprenentatge on incorpora un segell
que acredita la participació de les activitats que l’infant ha escollit fer.
Per a poder-se graduar, cal omplir el passaport de segells, demostrant que s’ha viatjat per la
Universitat del Temps Lliure. Així, a finals del curs es realitza una festa de graduació on s’entrega a
l’infant un diploma tot celebrant aquesta fita amb música, festa i moltes activitats més...

Què ha passat amb el projecte de la Universitat en el Temps Lliure des que es va decretar l’estat
d’alarma i el confinament a casa?
Des de +Educació Sant Andreu no hem volgut pas renunciar a
les possibilitats educatives que també poden generar-se dins de
casa. És per això que, des del primer dia, vam apostar per
reconvertir les activitats que es desenvolupaven a les diverses
destinacions d’aprenentatge del districte per activitats que,
conjuntament amb la resta de la família, podien fer-se dins de
casa (per nosaltres aquest també és un espai ric en
aprenentatges significatius). Des d’aleshores hem anat enviant
quinzenalment un cartell i un butlletí amb propostes de contes,
manualitats, visionats en línia… per facilitar propostes a les
famílies i accessibles a l’abast de tothom.
Amb tot, i sent conscients que totes les propostes d’activitats se
sustenten amb el passaport d’aprenentatge, no volíem que el
confinament impedís completar amb segells aquesta eina. Hem

ideat, doncs, una alternativa que és fàcil i accessible per a tothom: que tots aquells infants que
realitzin alguna activitat des de casa (pot ser alguna de les propostes que hem presentat a través del
nostre material de difusió o pot ser alguna activitat que li vingui de gust fer a l’infant) es fotografii i ens
ho faci arribar a través dels nostres canals de comunicació. Per poder recollir les activitats fetes ens
és imprescindible etiquetar la fotografia que es penja amb el hashtag #UTLLdesdecasa. Plasmar que
s’ha realitzat l’activitat serà l’excusa perfecte perquè vosaltres mateixes pugueu autosegellar-vos el
vostre passaport!
Des de la Universitat en el Temps Lliure sabem que no són temps fàcils per a ningú. El confinament
ens ha permès potser parar les vides accelerades que portàvem o potser, per contra, ens ha
accelerat els ritmes i ens ha sobrecarregat en cures, treball des de casa, acompanyament educatiu…
La proposta que us fem arribar no ha de ser en cap cas una sobrecàrrega a les múltiples tasques que
ja porteu en el vostre dia a dia. Però sí que, a través d’aquesta carta, us encoratgem a què participeu,
en la mesura del possible, en aquesta proposta! Pot ser un joc divertit per compartir amb els vostres
infants i pot ser també una oportunitat per viure experiències significatives amb els vostres. Des de la
Universitat en el Temps Lliure us animem a què participeu i ens ajudeu també a fer visible que el
projecte segueix més viu que mai.
Entre totes fem possible la Universitat en el Temps Lliure!
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