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Unes 60 persones, educa-
dors/educadores i responsa-
bles d’esplais de la Federació

Catalana de l’Esplai, es van reunir el
29 de gener a les instal·lacions de
l’esplai Xino - Xano a Barcelona
(CEIP La Farigola del Clot), per tre-
ballar temàtiques relacionades amb
la proposta educativa del curs: l’edu-
cació per al desenvolupament, el
seguiment individualitzat dels infants
i joves en situació de risc social, la
sostenibilitat ambiental a l’esplai i
l’oci digital. Després s’han fet també
sessions a l’Esplai Sanfeliu-Sant Ilde-
fons el 18 de febrer, amb 15 educa-
dors; el 25 de febrer a l’Esplai Can
Serra, amb 8 alumnes; el 6 de març a
CENTRE ESPLAI, amb 20 persones
més, i el 12 de març a l’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet amb 13 alumnes.

S’ha de motivar els
infants per empren-
dre petites accions
per un món millor

La formació constitueix un dels
eixos principals per a la millora con-
tinuada de la pràctica educativa. A
banda dels cursos, de les jornades de
tècniques o de la formació més
especialitzada, la Federació Catala-
na de l’Esplai i el Centre d’Estudis
de l’Esplai organitzen anualment
uns seminaris adreçats als educa-
dors i educadores dels centres de
lleure. Els seminaris són espais de
reflexió i d’aprofundiment sobre
una matèria i tenen, com a propòsit,
compartir experiències de la pràcti-
ca quotidiana, intercanviar punts de
vista i enriquir conceptualment el
tema sobre el qual es vol treballar. 

Enguany, després de 5 sessions, des-
taquem les principals idees que han
sorgit durant el desenvolupament de
les trobades. 

L’esplai és un vincle
de cohesió amb la
família i l’entorn

Educació per al 
desenvolupament 
Vivim en un món complex i en
canvi continu, avui més que mai,
l’educació esdevé una peça fona-
mental per a la comprensió i la
construcció de consciències críti-
ques. Els infants i joves necessiten
comprendre les causes i les conse-
qüències de les desigualtats al món

i entendre la repercussió dels nos-
tres hàbits en la resta. Tot això ha
de generar un canvi en la mirada
des del nord envers el sud i ha de
motivar els nois i noies a mobilit-
zar-se i emprendre petites accions
per construir un món millor. 

Cal potenciar la 
tecnologia digital 

El seguiment d’infants i joves
en risc d’exclusió social
El projecte educatiu individualitzat
(PEI), constitueix una de les eines

més eficaces per millorar l’atenció
socioeducativa de la infància en risc
social a l’esplai. Ara bé, la cores-
ponsabilitat de tot l’equip educatiu i
el treball col·laboratiu amb la resta
d’agents, principalment família, ser-
veis socials i escola, són aspectes
imprescindibles. L’esplai compleix
una funció primordialment preven-
tiva de les conductes de risc però
també d’inclusió i de cohesió dels
vincles amb i entre la família i
l’entorn.

Sostenibilitat ambiental 
als esplais
Per al desenvolupament dels pro-
grames educatius ens dotem d’equi-

paments i vetllem per a que el seu
funcionament sigui òptim a nivell
de gestió dels recursos naturals
(consum d’aigua, energia, mate-
rials...) i es minimitzi la seva petjada
ecològica sobre el medi.
Cerquem la coherència educativa
dels espais físics on es desenvolu-
pen les experiències educatives.
Tanmateix, els programes educatius
no es basen únicament en la gestió
proambiental "de l’ambient físic"
dels centres d’esplai sinó que s’in-
corporen altres dimensions. En les
experiències educatives prenen pes
altres aspectes més rellevants des
del punt de vista social (experimen-
tació de valors i contravalors, rede-

finició de formes de governança
interna de l’entitat, reflexió crítica
sobre els nostres estils de vida...).

Oci digital
Degut a les transformacions i
característiques d’una generació
que ha nascut envoltada de recur-
sos digitals, els monitors/es han de
formar-se i estar al corrent dels
avenços tecnològics per incloure
noves eines i recursos a l’esplai.
Cal potenciar la tecnologia digital
com a recurs per afavorir l’aprenen-
tatge i el desenvolupament d’expe-
riències educatives innovadores
que integrin els videojocs i els
recursos TIC. 

REALITZATS ENTRE EL 30 DE GENER I EL 12 DE MARÇ A DIFERENTS ESPLAIS DE LA FEDERACIÓ

Seminaris per millorar la pràctica
educativa als esplais 
Reflexions d’unes jornades pedagògiques 

Els monitors i monitores s’han de formar i estar al corrent dels avenços tecnològics

Els espais escolars serveixen els dissabtes al matí per fer formació de monitors i monitores
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