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uns 200 monitors i moni-
tores i responsables de 
centres d’esplai van par-

ticipar el cap de setmana del 21 i 
22 de gener a la 15es. Jornades de 
la federació catalana de l’esplai, 
que es van celebrar a la casa de co-
lònies de can mateu (vilanova de 
sau) i que va incloure l’assemblea 
anual i una diada de tècniques, així 
com diferents espais d’intercanvi 
d’experiències entre les entitats.

intercanvi d’experiències 
i mostra d’entitats 
Les 15es. Jornades de la Federa-
ció van començar el dissabte per 
la tarda, amb un espai d’intercanvi 
d’experiències entre les entitats, on 

ES Van CELEbrar EL Cap dE SEtmana dEL 21 i 22 dE gEnEr, a ViLanoVa dE SaU

més de 200 monitors participen a 
les 15es. jornades de la Federació
Va incloure una mostra d’entitats, espais lúdics, una diada de tècniques i l’Assemblea anual

cada esplai va presentar una bona 
pràctica, projecte o activitat que du 
terme, a la resta d’assistents. 

Posteriorment, es va organitzar 
una dinàmica amb el títol “Mostra 
d’entitats” que tenia per objectiu 
que monitors/es es coneguessin 
una mica millor entre ells. Així, 
cada esplai havia de portar un ele-
ment que identifiqués la seva en-
titat i durant la dinàmica havia de 
crear una petita exposició sobre qui 
són, quines activitats fan, amb uns 
materials que els oferia l’organit-
zació i uns altres que havia d’acon-
seguir de la resta de participants.

En acabar la dinàmica, totes les 
creacions van quedar exposades 

perquè tots els i les participants 
les poguessin veure.

El dissabte va acabar amb un espai 
lúdic de música i jocs.

assemblea i  
diada de tècniques 
Diumenge pel matí, es van celebrar 
de manera simultània l’assemblea 
i la diada de tècniques. A l’assem-
blea, es van presentar les noves 
entitats que s’han incorporat a la 
Federació Catalana de l’Esplai, 
l’informe de gestió, que inclou la 
Memòria 2011 i el Pla d’Actuació 
de 2012, i es va treballar per grups 
sobre els nous reptes dels centres 
d’esplai de cap de setmana: com 
millorar la participació dels infants 

i joves, quines són les noves neces-
sitats de les famílies, el voluntariat 
o la renovació generacional dels 
monitors/es.

A la diada de tècniques, els mo-
nitors/es van tenir l’oportunitat 
d’adquirir diferents recursos 
pedagògics que els serviran per 
aplicar posteriorment amb els 
infants i els joves als centres 
d’esplai.

Vuit tallers
Es van organitzar 8 tallers dife-
rents: Risoteràpia; Cançons i ani-
macions; Jocs gegants per als més 
petits; L’ús del gPS per a gimcanes 
i excursions; Jocs de rol per a mit-
jans i joves; Construcció d’instru-
ments de música amb material reci-
clat; Cuina per als més petits; Jocs i 
activitats d’educació ambiental als 
parcs urbans.

bona participació
Totes aquestes activitats formati-
ves van comptar amb una alta par-
ticipació d’educadors/es, que s’ho 
van passar d’allò més bé mentre 
aprenien una tècnica que de ben 
segur els serà d’utilitat en el dia a 
dia del seu esplai. ■

A les 15es Jornades de la Federació hi van participar 200 monitors i monitores dels esplais de l’entitat, 
que van passar el cap de setmana del 21 i 22 de gener a la casa de colònies de Can Mateu, a Vilanova de 
Sau, a la comarca d’Osona L’explicació de les bones pràctiques es va fer en petits 

grups i amb uns plafons, que van quedar exposats

Els monitors i monitores van compartir bones expe-
riències dutes a terme als seus esplais

L’equip del Club Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat, van fer una maqueta de l’edifici de l’esplai

Els monitors i monitores del CE El Tricicle, de Sant Joan 
Despí, van preparar un mural i el ninot de l’entitat

Dissabte a la tarda els equips van preparar murals i ma-
quetes per presentar el seu esplai a la resta d’assistents

Les tècniques 
són útils per al 

dia a dia 
dels esplais
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