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CATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ

G R À F I C

s 

Ús del facebook i el blog al dia a dia

A l’Esplai Espurnes utilitzen les eines que 
ofereix la Xarxa i l’espai 2.0 des de fa uns 
tres anys. En un principi, el seu ús era única-
ment per comunicar informacions a famílies i 
monitors. Avui dia i tenint en compte l’exten-
sió de l’ús del facebook, aquest també s’ha 
convertit en un espai de participació dinàmic 
i molt concorregut. L’esplai s’ha adaptat a 
l’evolució social de l’ús d’aquests mitjans i 
els està donant molt bon resultat.

El facebook de l’entitat permet donar a co-
nèixer la tasca diària a tothom amb posts, 
fotos, vídeos... i, alhora, és un espai d’opinió. 
També, tenen un facebook que s’utilitza no-
més amb el grup de joves i que serveix com 
a eina de valoració de les activitats, sense 
eliminar les valoracions presencials, i com a 
recurs per facilitar la relació entre els ma-
teixos joves. Aquest curs han iniciat, a més, 
una comunitat virtual de monitors, on a més 
de tenir al dia les diferents tasques de les 
quals són responsables, es potencia que els 
monitors opinin i es documentin sobre temes 
pedagògics i de l’àmbit de l’educació en el lleure.
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Propostes, decisió i acció

El projecte que es desenvolupa al CEIJ Mowgli 
amb el grup d’infants de 9 i 10 anys  té com 
a objectiu principal la participació. Per assolir 
aquest repte tan ambiciós, l’equip educatiu es 
va plantejar treballar-ho, durant el primer tri-
mestre, des de la quotidianitat, és a dir, treballar 
la participació en les decisions de les activitats 
que es faran en grup, l’ambientació de la sala i 
les normes de convivència. 

Cada infant proposa què vol fer, es posa en 
comú i es tria una opció i, per últim, es realit-
za. Per tant, els monitors són guies i modula-
dors d’aquestes propostes a les quals apliquen 
sempre un criteri educatiu i de qualitat i, poste-
riorment, ajuden a que les decisions de grup es 
portin a terme. 

Aquesta forma de treballar ha permès que els 
infants es motivin molt més a l’hora de venir a 
l’esplai, que sentin que la sala és seva i que el 
sentiment de grup s’hagi reforçat. Per exemple, 
les normes de convivència, en sortir d’ells, els 
resulten més fàcil d’entendre i de respectar. 
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