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fem pinya
Què et semblen les colònies de tardor i hivern?
Noa Mondelo. 7 anys
Esplai Raconet. cervelló

"A les colònies de tardor
sempre passen coses divertides!"
“M'agrada anar a les colònies de tardor perquè puc conèixer llocs nous mentre em
diverteixo amb els meus amics. M'agrada anar amb els amics de l'esplai perquè
som com una gran família. Sempre ens passen coses divertides, que fan que riem
molt quan les recordem amb els amics.”

“Invertir en
els infants
és invertir
en el futur"
Rafael Zarza
Director General
d’Avantgrup

Ana González Cristobal. 10 anys

Sant Boi
de Llobregat

Escola JJ Ortiz. SANT ANDREU DE LA BARCA

"Vam fer una excursió per la muntanya
i la natura estava molt bonica"
“El que més vaig gaudir de les colònies de tardor van ser les activitats de nit, que
van ser molt divertides. Vam fer un teatre i també una excursió per la muntanya. En
aquesta època la natura està molt bonica i ens va agradar molt. Tinc moltes ganes
de tornar-hi!”.

Judit Pérez Pérez. 13 anys
Club d’Esplai Bellvitge. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

“La muntanya canvia
totalment en aquesta estació”
“El que més m’ha agradat de les colònies d’hivern són les vistes de la muntanya en
aquesta època, estem acostumats a veure-la a l’estiu i canvia completament en aquesta
estació. Ja no tan sols les vistes sinó l’ambient, se sent una altra muntanya.”

Víctor Burgos Marín. 10 anys
Escola Antoni Gaudí. SANT BOI DE LLOBREGAT

“El millor, els amics i les amigues!”
“El que més em va agradar de les colònies és conèixer altres nens i nenes que no
eren de la meva escola ordinària, nens i nenes que ara per ara encara són amics i
seguim en contacte. Quan vaig tornar a casa, a les nits, trobava a faltar la pau i la
tranquil·litat de la natura que tant m’ajudaven a relaxar-me. Espero poder tornar-hi
i repetir l’experiència.”

Per què col·labora amb Fundesplai?
Fa molts anys que col·laborem amb Fundesplai en
campanyes com la Festa Esplai, “Un estiu per a tothom” o el sopar solidari per responsabilitat social
corporativa i perquè volem garantir el dret a la mobilitat de tots els infants.
Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Em preocupa la manca d’equitat en general, però
molt especialment en la infància. Els nens i les nenes
representen el futur. Els primers anys de vida són
clau en el creixement i formació de les persones i
hem d’invertir tots els recursos necessaris perquè
puguin créixer en igualtat i en pau.
En què consisteix, per a vostè, la felicitat dels
infants?
Créixer en un espai de pau, llibertat, equitat, protecció familiar, educació i lleure que els permeti desenvolupar la seva imaginació, créixer i realitzar-se com
a persones.
Què li diria a un amic perquè també col·laborés
amb Fundesplai?
Li diria que estimar els infants, donar-los un espai de creixement, de llibertat, és clau. Que si no
estimem els infants, no ens estimem a nosaltres.
Invertir en els infants és invertir en el futur.
Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 551 17 71 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Valoreu “Encoratja’t” com a eina educativa per la igualtat

Marta Royo Moros

David Solsona Puertas
17 anys

Mohamed Arifur
Kashem Begum

Julia Pallisé Jardi

21 anys
Esplai Diversitat Lúdica
(Sant Feliu de Llobregat)

Esplai MuBe
(Rubí)

24 anys
Escola Betània patmos (Bcn)

Escola Voramar
(Salou)

Escola La Mirada
(Sant Cugat)

“A l’esplai fem servir
l’educació emocional”

“'Encoratja’t' serà una
bona eina educativa”

“Ajudarà a la
transformació social”

“Ens servirà per a la
diversitat cultural”

“Educadors/es haurem
de fer feina també”

La proposta educativa “Encoratja’t” planteja temes que
s’han d’abordar des de l’escola
i des de l’educació en el lleure.
Cal que es prengui consciència sobre la violència de gènere, l’assetjament i tot tipus
de violències des dels infants
més petits als més joves. A
l’esplai ens hem trobat amb
algun cas d’actituds racistes
o de discriminació per diversitat funcional, que hem tractat
amb recursos d’educació emocional perquè totes les nenes i
els nens es vegin iguals des de
les seves diferències.

Aquesta proposta educativa està molt bé, sobretot per
començar a tractar aquests
problemes amb infants petits i
adolescents. A la nostra entitat,
sí que hem vist alguna vegada
actituds com bullying, racisme
o masclisme, ho vam parlar a
l’esplai i vam fer diferents activitats per abordar aquestes
situacions de manera positiva.
Per tot això, tenir “Encoratja’t”
com a recurs aquest any és una
bona eina que ens ofereix molts
recursos per poder fer front a
aquestes situacions i saber com
educar els infants.

Aquesta nova proposta educativa d’“Encoratja’t”, que comencem a aplicar aquest curs
2017-2018, considero que és
molt positiva. A més, cal tenir en compte que la proposta
“Encoratja’t” té una durada
de dos cursos i encara podem
desenvolupar activitats relacionades amb la igualtat de
gènere i la no-violència el curs
2018-2019. Qualsevol iniciativa
educativa basada en la transformació social és benvinguda,
i més si és per la igualtat de
gènere i la pau.

La proposta educativa “Encoratja’t” sobre igualtat de gènere i
violència zero em sembla molt
positiva. Durant la jornada de
presentació, monitores i monitors hem fet molta feina per
conèixer tots els detalls d’aquesta iniciativa (dinàmiques, tallers,
conferència...), però encara queden moltes coses per desenvolupar per poder fer les activitats.
Respecte al meu centre educatiu, ens anirà molt bé per poder
treballar la multiculturalitat que
hi ha entre els nostres alumnes.
Serà una molt bona eina educativa per a totes i tots.

Estic en una escola que acaba
de començar, solament té cursos de P3 i P4. “Encoratja’t” està
molt bé perquè així es comencen a treballar aquests temes
amb els infants des de petits.
Com a repte, el trobo molt
interessant, ja que penso que
tot el bagatge social que tenim
ens recorda que hem de fer molta feina. Penso que estem molt
“contaminats” educativament
dels estereotips de gènere, etc.
En l'àmbit personal i educatiu
crec que nosaltres també haurem de fer molta feina per treure-ho endavant.

38 anys

María González Muñoz
35 anys

