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teixint Ciutadania Compro-
mesa és el nom de la pro-
posta educativa per al curs 

2012-2013. la presentació es farà 
durant el movidic, el 15 de setem-
bre de 2012 a Centre esplai. 
serà una jornada on es presentarà 
el seu marc pedagògic, es faran una 
sèrie de tallers per adquirir eines 
sobre com fer projectes d’apre-
nentatge i servei en diferents àm-
bits i com plantejar-ho a cada grup 
d’edat.  

Vincular-se amb l’entorn on vivim, 
comprendre el què passa, quines 
necessitats socials hi ha, construir 
col·lectivament propostes per do-
nar-hi resposta, debatre, dialogar i 
transformar; totes elles són accions 
i aprenentatges que teixeixen un 
compromís social. Aquest es pot 
promoure des de l’educació en 
el lleure a través de moltes eines 
i activitats, tal com la Fundació 
ha fet en els darrers anys amb les 
propostes educatives Barrinem, 
Mandala, Mirall i àgora. En-
guany, amb la proposta educativa 
Teixint Ciutadania Compromesa 
s’anirà més lluny en l’aventura de 
construir projectes d’Aprenentatge 
i Servei per promoure una ciuta-

aMb ProjEctEs d’aPrEnEntatGE i sErVEi

teixint ciutadania compromesa, 
la propera proposta educativa 
Es presentarà a la jornada de Movidic el 15 de setembre 

disprat- Lleure centre d’Esplai infantil i juvenit treu banyaGrup d’Esplai Guardiola 

coneguem les entitats de la Federació catalana de l’Esplai

nre. de monitors/es: 14. nre. infants i joves: 32. any de 
fundació: 2007. activitats: Casal de Joves, colònies, excur-
sions. contacte: C. Dolors ibàrruri, 45. 08820 El Prat de Llo-
bregat. Tel. 676691101. disprat.lleure@gmail.com.  

Gaudir del lleure com tothom 
Disprat-Lleure és una associació per a nens i joves amb 
discapacitat psíquica i plurisdiscapacitats que ofereix  ac-
tivitats de lleure durant els períodes vacacionals i caps de 
setmana. Al casal de joves dels dissabtes,  els nois es troben 
per realitzar sortides en grups, anar a  ballar a una disco, 
anar a la bolera, a fer un gelat, al cine... Sempre acom-
panyats per monitors especialitzats i a llocs prèviament 
pactats i acondicionats. També beneficis terapèutics, com 
Equinoteràpia, musicoteràpia, teràpies amb animals de 
granja, tallers diversos on treballar i estimular els sentit  
sense deixar de banda gaudir de sortides pel poble. Comp-
ten també amb un espai famílies, on es reuneixen per fer  
coses en comú.

nre. de monitors: 10. nre. d’infants i joves: 50 de 3 a 12 
anys. any de fundació: 1999. activitats:  Casal d’Estiu, Parc 
de nadal, tallers, etc contacte: C/ Dr. Borràs, núm. 13  3er 
C. 43740 Móra d’Ebre. treubanya@esplai.org

treballant per l’educació en valors
L’esplai és una associació de promoció cultural i educa-
tiva, sense ànim de lucre  fruit de la iniciativa d’un grup 
de joves del poble. L’objectiu principal és l’educació en el 
lleure, prenent com a punt de partida l’educació en valors 
com la igualtat, la solidaritat, el respecte i la convivència. 
Per aquest motiu porten a terme Casals d’Estiu i Parcs 
de nadal de manera continuada. A més, en els darrers 
mesos han ampliat l’activitat fent tallers a l’aire lliure i 
gimcanes cooperatives. 
El projecte educatiu està enfocat a fomentar un espai 
lúdic i, alhora, educatiu per tal que els infants gaudeixin 
d’una experiència enriquidora, amb un equip de monitors 
experimentat.

i el servei a la comunitat en una 
sola acció o projecte on els infants 
i joves en són els protagonistes. A 
més,  proporciona l’oportunitat 
de revitalitzar la pedagogia del 
projecte, la dimensió d’escola de 
ciutadania i treball en xarxa, i es-
timula el lideratge dels monitors 
i monitores i la participació dels 
infants i joves. 

Experiències socials 
i mediambientals
Algunes de les experiències que 
es recolliran a la proposta edu-
cativa Teixint Ciutadania Com-
promesa són: Operació Cua Roja, 
per la reincorporació del barb 
cua-roja al tram baix del gaià fet 
pels joves de l’Esplai Campiqui-
pugui; la Campanya de Donació 
de Sang, per la sensibilització de 
la necessitat de donació de sang 
al barri realitzat pel grup de mit-
jans del Club d’Esplai Bellvitge; 
Contes per a nosaltres, per crear 
un espai de lleure al voltant dels 
Drets dels Infants pel infants hos-
pitalitzats llarga estada a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu on han 
participat el grup d’Indis, perso-
nes amb discapacitats, de Pubilla 
Cases Can Vidalet; i el Camí Ral 
de Begues. ■

Monitors i monitores de diferents entitats han participat en l’elaboració

el lleure en un espai d’aprenen-
tatge, de diàleg i de construcció 
d’accions col·lectives; adquirir 
autonomia personal i col·lectiva; 
i promoure la creació d’un entorn 
proper i global socialment més just 
i inclusiu. I tot això, partint de ne-
cessitats reals concretes i actuant 
per donar-hi una resposta. 

Concretament, l’Aprenentatge i 
Servei és una metodologia edu-
cativa que promou l’aprenentatge 

nre. de monitors: 8. nre. d’infants i joves: 55. any de funda-
ció: 2012. activitats:  Esplai de dissabte per a infants i adoles-
cents. contacte: C.de Dalt, s/n. rectoria. 08253 Sant Salvador 
de guardiola, guardiola@esplai.org.

Coneguem el nostre entorn
El grup d’Esplai guardiola van començar el 14 d’abril d’en-
guany a fer activitats els dissabtes, cada quinze dies, al poble 
de Sant Salvador de guardiola. Són una associació sense ànim 
de lucre formada per pares, mares i monitors i monitores que 
tots i totes juntes han decidit impulsar, amb molta alegria i il-
lusió, aquesta iniciativa per als infants de 4 a 12 anys del poble. 
En les seves activitats i en la missió de l’esplai posen l’accent en 
la promoció i foment de la cohesió social, la identitat catalana 
i local, a través de l’excursionisme, els projectes de natura, 
l’educació ambiental i els hàbits saludables. Durant aquest 
curs, ja han començat a fer excursions al riu per conèixer-ne 
la fauna i la flora, gimcanes de descoberta dels boscos del 
voltant,... i tenen moltes més idees i projectes pel pròxim curs!
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dania compromesa des de l’àmbit 
de l’educació en el lleure. Aquesta 
proposta tancarà la campanya Ciu-
tadania Compromesa i brindarà un 
cop més l’oportunitat de ressaltar 
el sentit social i transformador de 
l’educació. 

un procés 
d’elaboració participatiu
Des de fa uns anys, la proposta 
s’elabora a través d’un procés par-
ticipatiu que ha estat obert a tots 

els esplais de la Federació i entitats 
de la Fundació. La comissió de la 
proposta educativa ha estat inte-
grada per prop de 15 persones que 
a través de les seves aportacions i 
idees s’han definit els centres d’in-
terès, els projectes i les activitats 
més significatives.

què aporta teixint?
Els projectes d’ApS que proposa 
Teixint Ciutadania Compromesa 
permeten convertir l’educació en 


