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Veritables
Agents
Educatius
El dijous 22 de juny
acaba el curs escolar
i començarà la campanya d’activitats d’estiu. Al cap davant de
cada colònia, casal,
camp de treball o campament trobarem uns
equips educatius que
tindran cura dels infants. Són els monitors
i monitores, normalment persones joves,
que han viscut l’experiència de l’esplai des de
ben petits i han après
a través de l’exemple,
però que a més, s’han
format i titulat per poder fer millor la seva
tasca. No són el pare
o la mare, ni tamp oc
els mestres de l’escola. Sovint s’ha comparat la seva funció amb
la d’un ger mà gran.

Fundesplai. La celebració de Festa Esplai marca l'inici

de casals, colònies i campaments d'aquest estiu

de la campanya

Comença “Un estiu
per a tothom!”
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Escoles

El temps del migdia és
una molt bona oportunitat per educar en
valors i emocions els
infants.
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Joves

Jove Valor

El diumenge 7 de maig es va fer Festa Esplai, la gran
celebració anual de Fundesplai que inicia la campanya

Jordi Play

Una iniciativa on les
persones joves aprenen
a treballar treballant, i
on la formació i l’acompanyament personalitzat
tenen un paper cabdal.

d’activitats d’estiu, que inclou moltes novetats i la voluntat que tots els infants puguin gaudir de casals i colònies.

pàg.

pàg.

20

L'entrevista

3-7

Monogràfic especial VIII Foro Iberoamericano

Més de 600
representants de
21 països debaten
sobre la joventut

Jordi Play

Ara, just a les p ortes
de l’es tiu, p otser el
moment més intens
en el calendari dels
esplais i agrupaments,
cal recordar l'ap ortació d els monitor s i
monitores i reconèixer-los com a veritables Agents Educatius
(amb majúscules).

Festival de cinema per a
la transformació social
on joves dels esplais són
protagonistes.

Temps
del migdia

Cal recordar
i reconèixer
l'aportació
dels
monitors
i monitores
Estan en una posició
inter mèdia, prop er s
p erò amb mentalitat
educativa. Cada estiu
estan, durant gairebé
tres mesos, al costat,
a favor i al servei dels
nens i nenes. Ho fan
de manera voluntària
o remunerada, p erò
s emp re v oca cio nalm en t. A mb en t usiasme i amb passió.
Treballan t en e quip
i p osant-hi totes les
ganes i energies. S’estimen els nois i noies
i, en correspondència,
ells també són es timats. Són referents i
estableixen un diàleg
educatiu. Els pares i
mares també confien
en ells i parlen i comp arteixen l’itin erar i
del noi i de la noia.

Edufilms

Més de 600 persones de 21 països iberoamericans van participar entre el 2 i 7 de maig, a
Barcelona i Madrid, al VIII Foro Iberoamericano “Haciendo Política Juntos”, organitzat per
la Liga Iberoamericana, la Secretaria General
Iberoamericana i Fundesplai.
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Núria Valls
i Cristina
Rodríguez
Van assumir els càrrecs
de directora general de
Relacions i Comunicació
i de directora general
de Gestió i Serveis de
Fundesplai, respectivament, a principis d’any.
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