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La intenció de la proposta edu-
cativa per als esplais. per al
curs que s'inicia a l'octubre és

promoure l'educació per a la igual-
tat i el respecte per la diferència així
com impulsar el compromís dels
infants i joves per dur a terme
accions que contribueixin a la justí-
cia social. Es treballarà, doncs, el
tema de la Igualtat d'oportunitats, a
partir de tres espais de desigualtat:
el gènere, la discapacitat i l'exclusió
social i la pobresa.

Amb la proposta també es vol
reflexionar sobre els reptes que
tenim des del lleure, per tal que els
esplais esdevinguin veritables
espais inclusius, on tothom hi tin-
gui oportunitats d'accés, de créixer,
de relacionar-s'hi, d'aprendre, en
igualtat de condicions. 

Dades que reforcen l'encert
de la proposta
Tot i el llarg recorregut que ha sig-
nificat progressar envers la conse-
cució de la igualtat d'oportunitats
encara estem lluny d’aquest objec-
tiu. Hi ha prou dades i informes
que així ho confirmen. Per al 2009,
el grup més nombrós de dones víc-
times de violència sexista tenia
menys de 30 anys, segons el
Ministeri d'Igualtat.  D'altra banda,
nois i noies amb discapacitat sen-
sorial d'arreu del món reconeixen,
entre d'altres qüestions, que patei-
xen discriminació basada en el
rebuig i la por i que tenen dificul-
tats per accedir a l'escola o moure's
amb autonomia pels seus barris i
ciutats. 1

L’any 2010, que ha estat proclamat
l'any Europeu de Lluita contra la
Pobresa i l'Exclusió Social, ens
aporta la dada de 78 milions de per-
sones de la UE que viuen en situa-
ció de risc de pobresa, i d'aquests,
19 milions són infants. 2

Hi ha prou raons, doncs, perquè
des de l'esplai puguem aportar el

nostre granet de sorra, i treballar
perquè que cap infant se'n senti
exclòs, que cap jove discrimini
l'altre, que cap educador o educa-
dora limiti les possibilitats de viure
noves experiències als nois i noies,
que cap família deixi de participar
per raons econòmiques, que l'en-
torn sigui inclusiu i que entre tots i
totes fem realitat el somni d'un
món millor per a tothom. 

La diversitat, la
inclusió i la justícia

social són valors per
assolir la igualtat

d'oportunitats

Si es parteix de que la diversitat, la
inclusió i la justícia social són
valors necessaris per assolir la

igualtat d'oportunitats, aquest són
els valors que es promouran a tra-
vés d'aquesta proposta educativa i
que contribuiran a prevenir les
actituds discriminatòries en tres
àmbits de desigualtat: el gènere, la
discapacitat i l'exclusió i la pobre-
sa. Per això, amb la proposta es
tracta de fer de l'esplai un espai de
convivència inclusiva on es pro-
mogui la igualtat, el reconeixe-
ment i el respecte a tothom, perquè
la vivència d'aquests valors contri-
bueixi a que els infants, joves i
famílies els apliquin a altres àmbits
de la seva vida. 

Un procés d'elaboració molt
participatiu
La proposta s'ha elaborat a través
d'un procés participatiu que ha
estat obert a totes les entitats de la
Federació Catalana de l’Esplai.
S'ha generat un espai virtual a la
intrafede, s'ha creat una comissió

operativa formada per membres de
la Junta Directiva de la Federació i
l'equip del Centre d'Estudis i la
Fundació.

Es vol fomentar les
actituds inclusives 

Les comissions socioeducatives
també han tingut un paper clau en
aquest procés. A partir de les seves
aportacions s'ha anat concretant la
proposta de fitxes i activitats didàc-
tiques. El mateix títol de la proposta
s'ha triat en el marc d'una reunió de
Junta Directiva de la Federació.

Trobada d'experts
A mitjans d'abril va tenir lloc la tro-
bada d'experts. En aquesta ocasió,
es va comptar amb la col·laboració
de tres persones especialitzades en

els eixos temàtics de la proposta.
Francesca Romita, coordinadora
del programa de prevenció de les
violències de gènere de l'associació
Espais per a la Igualtat, Andreu
Camprubí, investigador de l'Àrea
d'Inclusió Social i Ciutadania de
l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB i Ignasi Puig-
dellívol, professor del Departa-
ment de Didàctica de la Facultat 
de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona i especialitzat en la
inclusió de persones amb discapa-
citat. Es va insistir en la importàn-
cia de reconèixer i respectar les
diferències, de fomentar actituds
inclusives, d'acollida i de valoració
de les capacitats de tothom i de
liderar petites actuacions encamina-
des a millorar les xarxes de suport 
i de solidaritat en els nostres barris
com a mesura per contrarestar 
l'exclusió i la pobresa. 
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PER UNS ESPLAIS MÉS INCLUSIUS QUE MAI QUE ACULLIN AMB RESPECTE TOTES LES PERSONES

“Mirall”, proposta educativa per
a la igualtat d'oportunitats
És l'eix del treball dels esplais per al curs 2010-2011

Trobada d’experts per debatre sobre la proposta educativa “Mirall”
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L'Associació de Músics i Animadors
Professionals d'Espectacles Infan-
tils (AMAPEI) ha col·laborat desin-
teressadament en aquest projecte.
La seva contribució s'ha plasmat en
un CD de cançons relacionades
amb la temàtica de la proposta
educativa.

Un CD de cançons amb la
col·laboració d'AMAPEI

Jornada Movidic
Tallers de recursos i presentació de la 
proposta educativa 2010-2011
18 de setembre de 2010 
CENTRE ESPLAI 

Celebració Drets de l'Infant 
20 de novembre de 2010

Calendari properes 
activitats col·lectives

Imatge de la proposta 
educativa “Mirall”
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