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Prop de 85.000 infants en activitats
per la igualtat de gènere
“Encoratja’t” es desenvoluparà a les escoles i els esplais on l’entitat està present

José A. Ruiz
Susagna Escardíbul

E

l sexisme, la LGTBIfòbia o l’assetjament
són actituds que,
desgraciadament, encara
estan presents a les aules i
els esplais. “EncoRatja’t”
és una proposta educativa
que impulsa Fundesplai
amb l’objectiu d’educar els
infants i joves en els valors
de la coeducació per a una
societat més igualitària,
lliure de discriminacions
i de qualsevol forma de
violència.
Durant els cursos 2017-2018 i
2018-2019 aquesta iniciativa
sobre la igualtat de gènere i la
violència zero arribarà als prop
de 85.000 infants d'escoles i esplais on l'entitat està present.
Es tracta d’impregnar de l’essència d’aquesta proposta tota
l’acció educativa de Fundesplai
amb infants, joves i famílies i
oferir espais de reflexió, formació i activitats concretes per

educar en els valors de l’estima,
el respecte, l’empatia, la solidaritat, la llibertat, la diversitat i
el coratge.
Les activitats i projectes que
s’emmarquen dins “Encoratja’t” estaran basades en els valors que promou la coeducació,
la participació, la reflexió i la
capacitat de les nenes i els nens
de transformar el seu entorn
per avançar cap a la igualtat
d’oportunitats real entre totes
les persones.

Un llibret per a la fonamentació
pedagògica i metodologia
www.fundesplai.org

La proposta educativa compta aquest
any amb la fonamentació pedagògica
impresa. El llibret s’ha imprès i repartit
entre els esplais i les escoles i inclou
un munt de recursos per treballar els
valors de la igualtat i la no-violència
amb els infants.

Igualtat de gènere
i violència zero

Activitats i reflexió

Valors

“Encoratja’t” ofereix una sèrie
de reflexions, activitats i recursos que educadors/es poden
adaptar a la seva realitat.

Estima, Respecte, Empatia, Solidaritat,
Llibertat, Diversitat, Coratge

Les activitats estan estructurades en àmbits temàtics
(Amistat i convivència; Violència zero; Gènere, diversitat
afectiva i sexual) i pensades per
a diferents edats. “Detectiu de
les emocions”, on els infants
descobreixen els seus propis
sentiments; “La tribu EnCORatjada”, que reforça que grups
de noies i nois es posicionin al
costat de la persona que pateix
i per la pau; o “Estàs Topitzat”,
per qüestionar els estereotipus
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Continguts

Amistat i
convivència:

Violència
zero:

dret a la diferència,
tenir cura,
emocions...

cultura de pau,
resolució dialògica
dels conflictes...

Gènere,
diversitat
afectiva i sexual:
estereotips,
noves masculinitats,
diversitat familiar...

de gènere, són algunes de les
activitats proposades.

Reptes col·lectius

El curs 2017-2018 per a l’“Encoratja’t” té marcades dues
dates clau pel que fa als reptes
col·lectius. El 20 de novembre, Dia Universal dels Drets
dels Infants, que aquest any
Fundesplai ha centrat en la
convivència, la violència zero
i la diversitat afectiva i sexual.
L’altra data serà al 2018, al mes
de març, amb la celebració del
Dia Internacional de la Dona
Treballadora, quan es proposaran diferents activitats que posin
de relleu les figures femenines i
els sabers al llarg de la història.
Tot aquest contingut es complementa amb un ampli banc
de recursos que inclou els diferents marcs normatius, institucions i organitzacions, guies
didàctiques, recursos literaris i
audiovisuals, entre els quals cal
destacar els curtmetratges del
Festival Edufilms elaborats per
joves dels esplais.

Visita
la web
d’Encoratja’t!

