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xarxa esplai 

Aprenentatge. Els participants aprenen a organitzar activitats

F a un any presen-
tàvem la proposta 
educativa B612 per 

a un consum consci-
ent i sostenible, que 
planteja una reflexió 
sobre els valors que 
associem al consum 
a partir de l’anàlisi 
crític de les accions de 
consum quotidianes. 
El curs anterior, amb 
el Petit Príncep, vam 
treballar tres idees: Què 
ens mou a consumir? 
el món de les emocions 
a través del “Planeta 
Desig”. la meva forma 
de consumir afecta els 
altres? la interdepen-
dència entre totes les 
accions de consum, al 
“Planeta Connectat”. El 
“Planeta imprevist” ens 
recordava que tot està 
en constant moviment, 
i que hi ha productes 
que apareixen i desapa-
reixen generant noves 
necessitats i desitjos.

Aquest curs reiniciem el 
viatge amb el Petit Prín-
cep per explorar tres nous 
planetes amb un missat-
ge comú: com satisfer les 
nostres necessitats sense 

Gestors Culturals 
és un projecte de 
formació i acció 

als centres penitencia-
ris realitzat pel Centre 
d’Estudis de l’Esplai 
amb la col·laboració 
del Departament de 
Justícia de la Genera-
litat. El seu objectiu 
principal és crear un 
grup de gestió cultural 
que pretén ser una 
plataforma de parti-
cipació oberta per als 
interns dels centres. 

 Lleure i sostenibilitat. Els esplais eduquen els infants sobre l’impacte del nostre consum en el medi ambient

espLais més Sostenibles! en el segon any 
d’aplicació de la proposta educativa “B612“ 

 presons. Actuació basada en la metodologia d’Aprenentatge Serveis

Gestors culturals ofereix noves oportunitats 
als interns de centres penitenciaris 
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procés que culminarà al 
maig amb el lliurament 
del distintiu Esplais més 
Sostenibles pels centres 
d’esplai que s’hagin com-
promès amb el projecte.

La campanya es pot seguir 
a través del bloc:

http://projectes.fundesplai.
org/esplais messostenibles/ 

da els interns a millorar la 
seva autoestima, enfortir el 
compromís personal i afa-

vorir l’intercanvi de xarxa 
de coneixements.

Per aconseguir l’objec-
tiu plantejat, les línies de 
treball es desenvolupen 
a partir de tres punts. En 
primer lloc, es coneixen  i 
analitzen les opinions dels 
interns i professionals so-
bre la realitat, per després 
començar un procés de for-
mació en recursos i claus 
per afavorir la participació 
i en planificació, organit-
zació i dinamització d’ac-
tivitats i, finalment, posar 
en pràctica algunes de les 
idees resultants. D’aquesta 
manera, els interns són els 
protagonistes del procés 
des del principi i partici-
pen en la decisió sobre a 
què dedicar el seu temps 
de lleure i com fer-ho.

El projecte Gestors Cul-
turals es duu a terme des 

de l’any 2010. Després de 
la participació del Centre 
Penitenciari Quatre Ca-
mins, aquest any es realit-
za al Centre Penitenciari 
de Joves de Barcelona i al 
Centre Penitenciari Puig de 
les Basses de Figueres. Les 
primeres experiències amb 
el projecte mostren com 
treballar en el lleure va 
molt més enllà d’entretenir 
i com s’han executat amb 
èxit programacions cultu-
rals i dinamitzat projectes 
col·lectius des del diàleg.

El Centre d’Estudis de 
l’Esplai és una entitat de 
Fundesplai dedicada a la 
formació que té com a mis-
sió educar les persones en el 
lleure i promoure el desen-
volupament associatiu amb 
voluntat transformadora i 
d’inclusió social mitjançant 
la formació, recerca i crea-
ció de materials pedagògics.

Per portar-ho a terme 
s’utilitza la metodo-
logia d’aprenentatge 
Servei, una proposta 
educativa amb la qual 
els participants apre-
nen alhora que tre-
ballen en necessitats 
reals del seu entorn per 
millorar-lo. 

A través d’aquest projecte, 
els interns dels diferents 
mòduls fan del seu temps 
de lleure una eina educa-
tiva. Les persones que hi 
participen aprenen a auto-
gestionar i organitzar acti-
vitats de lleure de qualitat 
pels caps de setmana, així 
com el procés d’organitzar 

un treball coordinat, gene-
rant treball en equip. Una 
oportunitat que també aju-

prop de 200 monitors/es dels esplais de la federació es van reunir dissabte 20 de setembre al Movidic, a cenTre eSpLAi, l'acte que inicia el curs 2014-15 
dels esplais, on es va fer balanç de la campanya d'estiu i es va destacar que s'han pogut oferir més de 4.500 beques, un 45% més que l'any anterior.

comprometre les de futures 
generacions. Aterrarem al 
“Planeta Finit” per conèixer 
la relació entre el consum, 
la finitud dels recursos na-
turals i el seu impacte al 
planeta. Ens afecta a tots 
per igual? El “Planeta Mà-
gic” ens convida a pensar 
com allargar la vida útil 
de les coses per aprendre 
a minimitzar els efectes 
dels residus que generem. 
I arribem al “Planeta Invi-
sible,” un lloc que no veiem, 

però amb gran presència a 
les nostres vides: el consum 
virtual. Reflexionarem so-
bre la importància de la 
virtualitat per prendre’n 
consciència i saber aprofitar 
el seu potencial al màxim.

Una de les activitats més 
potents d’aquest curs és 
la campanya EspLais més 
SostenibIes, vinculada als 
continguts de la proposta 
educativa i basada en la 
metodologia d’aprenen-
tatge servei, amb un doble 
objectiu: fomentar bones 
pràctiques de sostenibili-
tat en l’esplai i transferir 
aquest coneixement a 
altres àmbits. D'aquí la 
doble lectura del títol: 
esplais, espais.

“Esplais més Sostenibles” 
planteja un seguit d’actu-
acions sobre tres temà-
tiques: els residus que 
generem, la gestió de 
l’aigua i la relació que es-
tablim amb l’entorn pro-
per. Per fer-ho, comptem 
amb l’assessorament de 
l’equip d’educació ambi-
ental de Fundesplai i la 
col·laboració de  l'Ajunta- 
ment de Barcelona i l'e-
quip de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. Un 
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Residus, 
aigua i entorn 
proper, eixos 
de la proposta


