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NOVETATS EN L’OFERTA FORMATIVA PER AL 2012

El Centre d’Estudis de l’Esplai 
incorpora l’Àmbit de l’Esport
Una eina per educar en valors individuals i socials

MANOLITA SANZ

En el marc de la nostra soci-
etat l’esport s’ha convertit 
en un dels fenòmens de més 

transcendència en tots els àmbits 
de la nostra societat. I al mateix 
temps una de les activitats més 
demanades a les entitats de lleure 
i el món escolar. El Centre d’Estu-
dis de l’Esplai, amatent a tot el que 
suposi  una formació actualitzada 
i que respongui a les necessitats 
educatives del lleure i l’escola, ha 
inclòs aquest àmbit al seu catàleg 
del curs 2011-2012.

No hi ha dubte que l’esport si s’uti-
litza de manera adequada pot ser un 
mitjà excel·lent per fomentar deter-
minades actituds i valors individuals 
(creativitat, salut, diversió, esforç...) 
i socials (respecte, als altres, com-
promís, cooperació, sentit de perti-
nença...). Així doncs, podem parlar 
de l’esport com a eina per educar en 
actituds i valors.

Professionals i voluntaris
L’oferta del Centre d’Estudis de 
l’Esplai s’adreça als educadors i 
educadors, així com a altres pro-
fessionals i voluntaris interessats 
en l’àmbit de l’esport.  El punt de 
partida és la reflexió al voltant dels 
valors de l’esportivitat i la seva re-
lació amb els valors i les actituds 
aplicables en els àmbits individual, 
familiar, social i ciutadà, per arribar 
a una proposta que treballa tot un 
conjunt de propostes metodològi-
ques i didàctiques. 

Els cursos que es desenvolupen 
dins l’àmbit de l’esport són:

Monitor/a esportiu/va. Per obte-
nir les eines i recursos necessaris 
per al desenvolupament de plante-
jaments esportius tenint els infants 
com a protagonistes. 

Esport i Diversitat. Com es pot 
aprofitar el potencial educatiu i 
cultural de l’esport.  Anàlisi del 
paper que pot jugar la persona 
organitzadora de les activitats es-
portives

Esport i Convivència. Per practicar 
l’esport i també per conviure en la 
societat calen unes normes justes 
que equilibrin les oportunitats de 
totes les persones d’un col·lectiu. 
En aquest curs es donen recursos  
per aconseguir  un clima de coope-
ració, respecte i cortesia, d’honrade-
sa i generositat, de responsabilitat i 
compromís.  

L’esport: una eina educativa. El 
curs apropa als valors educatius de 
l’activitat físic i l’esport, promovent 
l’ús com a eina educativa. Les acti-

vitats esportives poden ser un recurs 
pedagògic per a la inclusió i la nor-
malització social.

Així,  doncs,  l’oferta de cursos so-
bre les possibilitats educatives de 
l’esport  pot ser un excel·lent ins-
trument per a l’educació en valors 
tant en l’àmbit del lleure com de 
l’educació en general. 

Centre d’Estudis de l’Esplai
Tel. 93 474 74 74

www.esplai.org
cee@esplai.org

Vols treballar?
Formació per 
a persones en atur

Monitor/a d’activitats de temps lleure infantil i juvenil

Ajudant de cuina

Gestió Comptable

Centre Esplai : C/ Riu Anoia, 42-54 . El Prat de Llobregat

Interessats trucar al 

93 551 15 15 o 

cee@esplai.org

Inici dels 

cursos: 

A partir del 

mes de 

novembre

Àmbit 
d’e-inclusió 

Treballant per la dinamit-
zació dels telecentres
Dins l’oferta formativa del 
Centre d’Estudis de l’Esplai es 
desenvolupen diverses forma-
cions on-line sobre inclusió 
digital, web 2.0 i ús social de 
les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació (TIC).

 Aquesta formació es dirigeix 
a persones que treballen en 
organitzacions i telecentres 
per aprofundir les  compe-
tències relacionades amb 
les TIC i per desenvolupar 
estratègies d’Identitat digi-
tal i entendre el paper de les 
eines 2.0 en la millora de la 
productivitat. Tot plegat, es 
tracta d’oferir propostes per 
incidir en l’empleabilitat de 
les persones i la dinamització 
dels telecentres. 

Curs 2011-2012: 
Identitat digital i metodolo-

gia 2.0 per organitzacions

Recursos de suport a la di-
namització de telecentres

Facilitar la recerca de feina 
al telecentre

Taller de fotografia digital 

Persones grans i TIC 

TIC, noves eines de dinamit-
zació juvenil

Discapacitat i TIC 

L’esport és una activitat molt demanada a les activitats de lleure

FC
E


