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AnA ViLLA 

ens trobem, en l’actualitat en 
un context de crisi econò-
mica punyent amb un incre-

ment progressiu de les desigual-
tats socials, amb dificultats en el 
treball per la cohesió social i amb 
un elevat volum de fracàs escolar. 
els centres d’esplai de la fundació 
Catalana de l’esplai són espais de 
formació i participació comunità-
ria amb voluntat de transformació i 
inclusió social. la seva doble funció 
social i educativa és una fortalesa 
que els permet fer, actualment, una 
contribució cabdal a l’hora d’enca-
rar el context que viuen els infants, 
joves i les seves famílies. 

L’esplai és un lloc integrador i 
d’educació en valors que actua 
des de la proximitat i amb un bon 
coneixement de les situacions 
personals i familiars dels infants 
i joves. Cal fer èmfasi en 4 apor-
tacions fonamentals que fa l’esplai 
en el moment de crisi global actu-
al i que es porten a terme a través 
d’un treball en xarxa i coordinat 
amb la resta d’agents del territori: 
escola, entitats del barri i adminis-
tracions públiques.

Per la inclusió social
L’esplai fomenta les capacitats 
dels infants i joves, educa per la 
cohesió social i per la intercultu-
ralitat. Les famílies en situació de 
risc disposen d’un marc integra-
dor i de respecte pels seus fills en 
el seu temps de lleure. 
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nous rEPtEs sociaLs aLs  cEntrEs dE La Fundació cataLana dE L’EsPLai 

Els centres d’esplai reforcen 
la seva funció social
Són espais de prevenció, inclusió social i participació 

Els centres d’esplai són espais amb voluntat educativa i per la inclusió i la transformació social

Participació democràtica 
i ciutadania activa
A través de les activitats que es 
fan es pren consciència dels drets 
i alhora s’assumeixen responsa-
bilitats sobre els deures. Es res-
salta la importància de respectar 
les regles de joc democràtiques 
i es treballen actituds bàsiques 
com el diàleg, el consens, l’or-
ganització i la resolució de pro-
blemes. 

Els projectes d’Aprenentatge i Ser-
vei en què els infants i joves són 
protagonistes són un exemple de 
com es treballa la coresponsabilitat 
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L’entitat col·labora en la preven-
ció i detecció de situacions de risc 
i pot incidir en la seva millora i 
resolució. A més, per a moltes 
famílies nouvingudes és també 
el seu primer punt de trobada, on 
se’ls acull i se’ls dóna informació 
alhora que els serveix de referèn-
cia per conèixer de prop la cultura 
(llengua, cultura popular catalana, 
valors del país, etc). 

Prevenció del fracàs escolar
El suport educatiu és un eix cen-
tral per millorar la qualitat de vida 
dels infants i joves. A l’esplai, la 
resposta a les necessitats educa-

tives que ells tenen respon a la 
gran diversitat de situacions i de 
característiques.  

Es fa un treball en xarxa amb els 
altres agents i es desenvolupa una 
acció educativa complementària a 
la de l’escola. S’optimitzen així 
recursos i esforços donant una 
resposta integral a les famílies. 

Els tallers d’estudi assistit durant 
el curs, per exemple, permeten fer 
un seguiment acurat i  establir cri-
teris i estratègies per millorar el 
rendiment escolar dels infants i 
joves.

en els afers col·lectius i l’educació 
en el compromís social.

accés al temps lliure educatiu
Els esplais reforcen una educa-
ció on la felicitat i la iniciativa en 
són elements essencials. Es trac-
ta d’una alternativa de qualitat al 
temps d’oci que educa alhora en 
la transformació social a través de 
l’ampli ventall d’activitats. 
Els esplais treballen per garantir la 
participació en les activitats de va-
cances com colònies, casals d’es-
tiu, intercanvis o camps de treball 
donat que són un dret per a tots els 
infants i joves. ■

què aporta el centre 
d’esplai a la societat?

1. Participació democràtica i 
ciutadania activa. 

2. Benestar social i qualitat 
de vida

3. identitat catalana

4. inclusió social i prevenció 
de la marginació

5. Salut i consciencia am-
biental

6. integració de les persones 
amb discapacitats.

7. Lideratge i emprenedoria 
juvenil.

8. Conciliació de la vida labo-
ral, escolar i familiar

9. Prevenció del fracàs escolar

10. Accés al dret al temps lliu-
re educatiu
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Em suposa un complement 
de reforç escolar
L’esplai m’ha ajudat en tot amb la meva 
filla: en l’àmbit educatiu, de diversió i de 
comportament. 

També li ha ajudat molt a l’escola perquè 
fa els deures a l’esplai. Enguany ha tret 
molt bones notes. Crec que aprèn gairebé 
més a l’esplai que a l’escola. 

A l’esplai l’escolten, l’entenen, l’acom-
panyen i li ensenyen valors. 

Com a mare em trobo molt bé a l’esplai, 
m’ofereixo a col·laborar sempre que puc 
en el que sigui. 

L’esplai ens ajuda 
a ser millors persones
Jo crec que l’esplai dóna moltes iniciatives 
brillants que desperten les nostres expecta-
tives, motivacions, interessos, etc. a través 
de projectes que ens donen l’oportunitat 
d’exterioritzar les nostres idees sobre la 
vida i poder debatre temes molt amplis 
que actua lment molts joves desconeixem, 
ja sigui per falta de comunicació o per por 
a ser rebutjats per la societat pel simple fet 
de pensar erròniament que som “rars” o 
diferents. 
L’esplai ajuda molt en aquests temes, per 
què siguem millors persones.

L’esplai possibilita 
la interacció dels infants
L’esplai possibilita que nens i nenes amb 
menys recursos personals, socials i econò-
mics participin en activitats extraescolars amb 
altres nens i nenes, independentment de si 
es troben en situació de risc social o no. La 
participació a l’esplai permet que adquireixin 
habilitats socials ja que estan en constant in-
teracció amb un grup d’iguals. Milloren tam-
bé en aprenentatges i motivació escolar, fet 
que redueix l’absentisme escolar i al mateix 
temps, l’exclusió social. L’experiència de les 
monitores en el camp social és bàsica perquè 
els esplais puguin exercir una funció social.

és un espai d’aprenentatge
en valors 
L’esplai és el complement perfecte per 
a les meves filles perquè aprenen (a 
banda de l’escola i a casa) els valors de 
compartir, estimar, ajudar, saber escol-
tar, saber parlar, a través de les diferents 
activitats que fan jugant, fent tallers, de 
colònies,... També aprenent a respectar 
als companys, monitors i aprenent a rela-
cionar-se i a jugar utilitzant la imaginació, 
sense consoles ni ordinadors. Pel que fa 
a l’escola, l’esplai ajuda  les meves filles 
a formar-se com a persones, basant-se 
no només en el coneixement. 

què aporta l’esplai des del teu punt de vista? 


