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fundesplai
Estiu.

Colònies i casals
Fundesplai ofereix
aquest estiu més
de 1.300 activitats
per a infants, joves
i famílies pàgs. 4-5

Menjadors escolars
Salut, participació,
autonomia i
educació per la
igualtat als menjadors
pàg.
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Proposta educativa “Encoratja’t”, que es desenvolupa en esplais i escoles

Colònies i casals posen l’accent
en la igualtat de gènere
José A.
Ruiz

E

l lleure educatiu,
i especialment
l’estiu, és un espai
ple d’oportunitats
educatives. Per aquest
motiu, Fundesplai posarà aquest any l’accent
en la igualtat de gènere
i la violència zero en els
seus casals, colònies i
campaments. Aquest
és l’eix de la proposta
educativa “Encoratja’t”
que impulsa l’entitat
els cursos 2017-2018 i
2018-2019 a les escoles
i esplais on és present.

A partir de jocs, dinàmiques de grup, sortides,
tallers, esport i molta
diversió els nens i nenes
aprendran a conviure i
reforçaran els valors de
l'“Encoratja't” com l’estima, el respecte, l’empatia,
la solidaritat, la llibertat,
la diversitat, el coratge i la
cooperació.
A més, i per donar visibilitat al compromís de
Fundesplai amb la igualtat de gènere, aquest estiu tots els infants, joves,
monitors i monitores que
participin en les activitats
d’estiu de Fundesplai
portaran la samarreta de
l’“Encoratja’t”.

Inclusió

Formacions
adaptades per
a persones
amb diversitat
funcional
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pàg.

Opinió
@nvallsc

Núria Valls

Dir. gral. de
Comunicació
i Relacions de
Fundesplai

El nostre
compromís
de color lila
Des de l’educació en
el lleure sempre hem
treballat des del valor
de la coeducació i la
igualtat de gènere
i des de Fundesplai
enguany impulsem la
proposta educativa
"Encoratja’t". Això vol
dir que aquest estiu
aquesta mirada “lila”
estarà molt present
en totes les activitats
que estem organitzant.

@jaruizFCE

Fundesplai organitza
aquest estiu més de 1.300
activitats i ofereix 68.000
places, xifra que representa un increment del
6,4% respecte a l’any anterior, sota el lema “Encerta l’Estiu – Un estiu
per a tothom!”. La majoria de casals, colònies,
campaments i camps de
treball de la campanya
inclouran activitats específiques per treballar
educativament la igualtat
de gènere i la no violència
amb infants i joves.
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www.fundesplai.org

Compartir les tasques. Rentar la roba, escombrar o parar la taula són tasques més divertides quan es comparteixen. FOTO: JORDI PLAY

accions per promoure la igualtat
de gènere i la violència zero
Entre les accions que es duran a
terme a les colònies i casals per
promoure la igualtat de gènere i la
violència zero, els responsables de
Fundesplai n’han destacat cinc:

1 Es trencarà amb els
estereotips de gènere: Els centres

d’interès (i també les músiques) de les
colònies i casals de Fundesplai aniran
carregats d’històries i situacions que
trencaran amb els clixés i ajudaran a
diversificar els models de referència on
emmirallar-se: des d’heroïnes que salven
cavallers, prínceps que tenen cura dels
nadons, etc.

2 A les colònies i casals els nens
i les nenes comparteixen les tasques: Recollir, escombrar, parar i des-

parar la taula són algunes de les feines
que realitzen tots els infants durant les
activitats d’estiu. Són tasques que resulten més divertides quan es comparteixen.
Aquest aprenentatge fomenta l’autonomia i l’actitud de corresponsabilitat entre
nens i nenes.

Aportacions
d’expertes i experts

La proposta educativa “Encoratja’t” ha comptat amb
les aportacions de diferents
especialistes com l’escrip-

Formació
dels equips

3 Estimular l’actitud positiva davant dels conflictes: El ritme

pausat de l’estiu i el clima de relax i
de contacte amb la natura ajuden a
estimular l’empatia, el diàleg i l’actitud
positiva davant dels conflictes. Es treballaran els valors de l’”Encoratja’t”, com
la solidaritat, la cooperació, la llibertat i
el respecte.

4 Les monitores i monitors
de Fundesplai són gent de
confiança: Són joves compromeses

que enguany, i en el marc de la proposta
educativa “Encoratja’t”, s’han format
sobre com afavorir la igualtat de gènere
i la violència zero i són coneixedores
dels protocols de prevenció.

5 Entorns segurs LGTBI. Amb
aquesta formació específica dels monitors/es es vol garantir que les colònies i
casals de Fundesplai esdevinguin espais
de confiança i desenvolupament per als
joves LGTBI i les seves famílies, així com
per acollir els diversos models de família.

tora Gemma Lienas, que
ha redactat una col·lecció
de relats inèdits sota el títol
La Carlota s’encoratja per
treballar el tema amb els
infants més petits.

També hi han col·laborat Núria Solsona Peiró,
experta en coeducació;
Vicent Borràs Català, vicepresident de Famílies
de LGTBI de Catalunya;

Els educadors i educadores que s’encarreguen dels casals,
colònies, campaments i
camps de treball s’han
format durant tot el
curs específicament en
recursos per promoure
la igualtat de gènere i
la gestió de conflictes,
i evitar la violència.
A més, el 28 d’abril,
es va fer una jornada
formativa específica
de cara a les activitats
d’estiu en què van
participar prop de 80
monitores i monitors
de casals i colònies.

Gemma Altell, directora
tècnica de la Fundació
Surt, o Rosa Valls, professora de pedagogia de la
Facultat d’Educació de la
Universitat de Barcelona.

Més enllà dels jocs
no sexistes volem
combatre aquelles
actituds que estan
presents en el nostre
dia a dia fruit de la
societat patriarcal on
ens trobem. Encara
queda molt per fer i
sense aquesta mirada
“lila” els nostres
nois i noies poden
viure situacions que
els faci pensar que
l’actual realitat és
justa pel que fa al rol
de les dones. O que
la violència de gènere
forma part de les
relacions amoroses.
Si volem canviar de
veritat, cal situar les
dones en el lloc que
els pertoca com a
persones amb els
mateixos drets que
els homes. Creiem
que l’educació és una
eina revolucionària
per aconseguir canvis, i en la igualtat de
gènere i la violència
zero ens calen molts
canvis que ens provoquin malestar quan
es manifesten aquells
valors que han esdevingut normals i no
ho són.
Aquest estiu milers
d’infants i joves s’ho
passaran d’allò més
bé i aprendran a
comprometre’s amb
la igualtat de gènere.
Això ens fa confiar en
un futur millor per a
totes les nenes, nens,
noies, noies, dones i
homes en què esdeveniments com els de
la Manada no tinguin
cabuda.

