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NVI DE L'ESPLAI SENSE FRONTERES

umen per a l'educació 
d'infants i joves

FUNSALPRODESE EL SALVADOR 

Oficina d'inserció sociolaboral: 
Centro Ruta Joven   
El Centre orienta i acompanya joves de 15 a 23 anys perquè elaborin itine-
raris que els permetin el desenvolupament d'habilitats socials i com-
petències laborals, a més de donar suport a activitats de reforç escolar.
Les tasques es fan mitjançant protocols d'intervenció amb els joves que
comencen, amb una entrevista inicial i la firma d'una carta de compromís
per part dels joves. Després, es fa un estudi socioeconòmic i qüestionari
d'interessos i aptituds. D'aquí, es passa als tallers de projecte de vida i
elaboració d'itinerari; activitats de temps de lleure i seguiment del procés
individual i avaluació. 
www.funsalprodese.org

FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA DE BOLÍVIA 

Educació per a la salut 
Es difon l'adquisició d'hàbits per viure d'una forma més saludable, entenent
la salut com l'estat complet de benestar físic, mental i social i com a dret a
exercir i no una necessitat a satisfer. S'aprèn a prendre mesures preventives
d'higiene personal, salut emocional i protecció del medi ambient, amb un
rerefons en valors, i sobretot en la pràctica, perquè arribin a convertir-se en
hàbits i conductes positives. S'ha partit dels programes “Educatius infantil”
i “Barris Saludables” així com la proposta de L'Esplai “Viure i somriure”, per
adaptar tallers i campanyes. Es basen en els aprenentatges del taller per a
educadors i educadores Esplai 2007 i també en el suport i les orientacions
online de la Fundació Catalana de l'Esplai. Aquesta proposta es treballa a
les comunitats mès pobres de Cochabamba.
http://uramanta.org 

FUNDACIÓN SES D'ARGENTINA  

Pels drets dels joves i les joves 
“La Semana por los Derechos de la Juventud” busca consolidar a l'Argentina
un espai anual pels drets dels i les joves, tot afavorint el coneixement, l'inter-
canvi i l'expressió de més de mil joves del país i de la regió. La metodologia de
treball es desenvolupa a partir de trobades de treball de grups juvenils d'àm-
bit local i un esdeveniment central en l'àmbit nacional. Els grups juvenils fan
accions que han aconseguit incloure el Drets dels Joves com a tema d'agenda
en els organismes i institucions públiques. L'esdeveniment central reuneix du-
rant 4 dies a la Ciutat de Mar del Plata a organitzacions socials, grups juvenils i
organismes públics, per reflexionar i debatre sobre els Drets dels i les Joves. 
www.fundses.org.ar 

MUNICIPI D'AVELLANEDA D'ARGENTINA

Programa Envión: Inclusió Juvenil 
L'objectiu és promoure la integració social plena dels adolescents i els i
les joves d'entre 12 i 21 anys que es troben en situació de vulnerabilitat i/o
amb necessitats bàsiques no cobertes. El programa Envión es planteja
sostenir i donar suport a l'escolaritat formal; promoure l'empleabilitat;
estimular la creativitat i assegurar espais d'integració i participació dels
infants. El programa es desenvolupa a les seus dels barris, en funciona-
ment diari, com l'escola formal. Els joves perceben una beca mensual de
210 euros que permet incrementar els ingressos familiars destinats a la
seva educació i socialització. Les activitats que es realitzen són classes de 
suport i/o alfabetització; cursos de formació professional; pràctiques en
contextos reals de treball reglat; activitats artístiques, de lleure i esportives;
tallers d'identitat, maternitat adolescent, prevencions d'addiccions, etc. 
www.avellaneda-ba.gov.ar

tzant equips de treball i definint funcions de forma estratègica. L'acció va consistir en situar-se a les cantonades en què hi havia
resses de colors i ballant, cridaven l'atenció dels vehicles aturats, tot repartint fullets de difusió del missatge. Al mateix temps, un
n una multa d'un agent de trànsit i un casc de regal. A partir de la proposta de l'esplai, recolzada per la Secretaria de Joventut del
uguà.
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