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redacció

La participació és un dels ei-
xos fonamentals del Tercer 
Sector i, per tant, també de 

les entitats d’esplai. Amb la pro-
posta del curs, la Fundació Catala-
na de l’Esplai tanca  un programa 
de quatre anys que sota el lema 
de “Ciutadania Compromesa” ha 
incidit en els temes de convivència 
i civisme, interculturalitat, igualtat 
d’oportunitats i participació. 

La proposta s’ha elaborat a través 
d’un procés participatiu que ha 
estat obert a tots els esplais de la 
Federació i entitats de la Fundació. 
La comissió de la proposta educati-
va ha estat integrada per prop de 15 
persones. Paral·lelament, aquesta 
comissió ha comptat amb el su-
port i l’assessorament de diverses 
persones expertes en l’àmbit de la 
participació. Les comissions pe-
dagògiques de la Fundació també 
han tingut un paper clau en aquest 
procés. A través de les seves apor-
tacions i idees s’han definit els 
centres d’interès, els projectes i les 
activitats més significatives. 

construir la democràcia
No és la primera vegada que s’ela-
bora un material educatiu que trac-
ta el tema de la participació des 
de la Fundació. Tanmateix, s’ha 
cregut necessari reprendre’l no-
vament; ja que quan els infants i 
joves es comprometen en projec-
tes que van més enllà de la seva 
satisfacció individual aprenen a 
ser ciutadans i ciutadanes, a viure 
en comunitat d’una manera viva i 
intensa. I també aprenen a madurar 
com a persones, a assumir respon-
sabilitats, a afrontar dificultats i a 
resoldre-les a partir del diàleg.

amb un procés participatiu obert a tots els esplais i entitats de la fundació

els esplais treballaran la proposta 
educativa de participació “Àgora” 
a la jornada de movidic, que serà el 17 de setembre, se’n farà la presentació 

i de compromís social, especial-
ment amb les persones i els col-
lectius que viuen en condicions 
pitjors. 

◗felicitat 
Aprendre a trobar satisfacció 
personal i en grup a partir de 
l’experiència de la participació. 
Descobrir la felicitat a partir de la 
convivència i de les experiències 
vitals senzilles i intenses. 

com aprendre a participar 
La participació és un procés que 
requereix un aprenentatge, no sor-
geix espontàniament. Es dóna a 
partir d’un entrellat de relacions i 
de l’experiència de viure en col-
lectivitat, i abasta diferents àm-
bits: l’individual, el de grup i la 
comunitat. És a través de cadascun 
d’aquests àmbits que s’incideix de 
manera particular en aquells valors 
que estimulen l’aprenentatge de la 
participació: l’autonomia, l’auto-
gestió i el compromís social. 

recursos per 
treballar als esplais
La proposta educativa Àgora està 
plena de sorpreses per totes les 
edats que motivaran a infants i 
joves a aprendre a participar. 
Aquests petits tresors han estat 
elaborats per la comissió de la 
proposta educativa amb molta 
il·lusió. 
El conte de Terrastranya en-
dinsarà els petits a un món de 
sorpreses i de personatges curio-
sos que els ensenyaran la impor-
tància de participar tots i totes 
plegades en totes les activitats. 
Entorn de les activitats de mit-
jans es crearà un bloc compartit 
a través del qual es podran seguir 
totes les aventures, activitats i ac-
cions de participació que creïn. 
També, serà una plataforma vir-
tual de participació i crítica soci-
al de les problemàtiques socials 
més properes als infants. 
I els joves aprendran a compro-
metre’s socialment i a participar 
a través de diversos projectes de 
custòdia del territori. Aquest pro-
jecte ha de servir per a què els 
grups de joves puguin aprendre 
i participar en la conservació i el 
bon ús dels valors i els recursos 
naturals, culturals i paisatgístics; 
i puguin viure l’experiència del 
voluntariat a partir del compro-
mís amb la conservació del nostre 
patrimoni natural.
També, s’hi recullen activitats 
per a famílies, monitores i mo-
nitors per a què puguin aprendre 
juntes a participar! ■

al voltant dels valors 
de la fundació
Els objectius educatius generals 
de la proposta Àgora s’articulen 
al voltant dels quatre valors de la 
Fundació Catalana de l’Esplai: 

◗utopia
Contribuir a millorar el món mit-
jançant l’exercici de la participació 
i el compromís social per esdeve-
nir ciutadans i ciutadanes millors, 
i persones més felices. Desitjar un 
altre món és possible.

◗iniciativa
Ser ciutadans i ciutadanes activis-
tes, capaços de transformar la so-
cietat. Desenvolupar l’esperit crí-
tic, la creativitat, el protagonisme 
i l’esforç personal en les accions i 
projectes que es duen a terme. 

◗solidaritat
Viure la participació com a tasca 
col·lectiva, d’obertura a l’entorn 

els infants que participen aprenen a responsabilitzar-se

a la reunió de mitjan de març hi van participar josep maria Puig i anna maria novella, profes-
sors de la universitat de Barcelona

aprendre a participar per esdevenir 
ciutadans i ciutadanes 

compromesos socialment

Àmbit 
individual

autonomia 
personal

Àmbit 
del grup

autogestió 
del grup

Àmbit de 
la comunitat

compromís 
social

trobada d’intercanvi i reflexió per preparar la proposta educativa 2011-2012

projectes d’aprenentatge servei

movidic: el tret de 
sortida del curs amb 
la proposta educativa
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