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adolescents

12-16
anys

objectius educatius
1. Expressar els seus sentiments i identificar els dels altres. Posar-se al 
seu lloc.
2. Habituar-se a conversar amb tothom i reconèixer el valor que té dialogar.
3. Respectar la dignitat i la intimitat de les persones.
4. Formar la seva identitat personal i cultural, sentir-se identificats amb 
diferents grups o comunitats. Acceptar les pertinences múltiples.
6. Reconèixer i adoptar les bones maneres de fer dels altres.
7. Crear la seva pròpia opinió i ser crítics davant de diferents situacions.
8. Identificar i rebutjar els prejudicis i estereotips. 
9. Actuar des de la igualtat d’oportunitats.
10. Prendre decisions per consens i saber gestionar els conflictes de manera 
positiva.
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projectes
Presentació
Per als joves proposem desenvolu-
par projectes d’interès grupal i so-
cial. Partir de les seves motivacions 
i fer realitat els seus desitjos els aju-
darà a augmentar la seva autoestima  
i a interioritzar els compromisos  
establerts.

Objectius educatius
 Aprendre a autogestionar-se com 

a grup i ser cada cop més autònoms.
 Proposar-se fites personals i  

altruistes. Mostrar actituds de soli-
daritat i compromís vers els altres i 
l’entorn.

 Apostar per la igualtat d’oportu-
nitats entre les persones. 

 Aprendre a gestionar els conflictes.

Motius per engegar  
un projecte
1. Interiorització i vivència intensa 
dels valors humans.
2. Autonomia personal i autogestió 
del grup. 
3. Augment de l’autoestima i cerca 
de satisfaccions altruistes i no  
immediates.
4. Maduresa intel·lectual, autocrí-
tica, compromís i cohesió de grup.

5. Actituds de responsabilitat i 
implicació al cent per cent.
6. Creativitat, esforç i constància. 
Esperit de superació.
7. Aprenentatge i transició a la 
vida adulta.
8. Enfortiment de les habilitats 
personals i socials.

La pedagogia del projecte
Els projectes són activitats 
col·lectives d’interès grupal o so-
cial, escollides lliurement pels jo-
ves. Normalment són complexes 
però apassionants i posen en fun-
cionament recursos organitzatius, 
aprenentatges tècnics i iniciativa 
per part del grup.

Previ al projecte
Abans d’engegar un projecte és 
necessari:

 Fer una avaluació inicial o diag-
nòstic particular del grup
Abans de determinar en quina 
mena de projectes es podria im-
plicar el grup hem d’esbrinar el seu 
nivell de maduresa en relació a una 
sèrie de paràmetres:
•	 Estabilitat,	constància	i	assistència	
elevada.
•	 Experiència	anterior	en	la	realitza-
ció de projectes.
•	 Valoració	 positiva	 de	 referents	 
joves o adults vinculats a projectes.
•	 Cohesió,	estima	i	moral	de	grup.

empatia
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•	 Capacitat	 de	 resistència	 a	 la	
frustració.
•	 Capacitat	per	esperar	 resultats	a	
llarg termini.
•	 Capacitat	d’autogestió	i	operati-
vitat.
•	 Lideratges	positius	clars.
•	 Capacitat	d’abstracció,	raonament	
i argumentació.
•	 Capacitat	de	relació	amb	persones	
alienes al grup.

 Motivar el grup de joves
És necessari estimular els joves al 
màxim per tal que mantinguin la 
il•lusió	pels	seus	reptes	i	s’animin	
a	emprendre	projectes	d’acció.	Les	
10 estratègies bàsiques són:
1. Aprofitar els precedents i les 
experiències positives anteriors, ge-
neradores de projectes. En aquest 
sentit	 és	 cabdal	 la	 col•laboració	
d’antics joves que van protagonitzar 
alguns d’aquests precedents.
2. Motivar directament els joves lí-
ders del grup, capaços d’arrossegar 
els altres. Si els líders estan con-
vençuts, encomanaran l’entusiasme 
a la resta del grup.
3. Partir dels interessos dels joves, 
però amb voluntat d’estirar-los. 
Fugir de la complaença. Començar 
per projectes petits i concrets, amb 
ganxo i èxit assegurat, cercant un 
nivell creixent d’autonomia.

4. Buscar la intervenció de perso-
nes externes al centre. Convé comp-
tar	 amb	 la	 col•laboració	 d’altres	
adults en els projectes dels joves: 
exmonitors, amics, gent d’altres  
associacions, etc.
5. Promoure intercanvis	 i	 col•la
boracions entre joves de diferents 
entitats	 i	 associacions.	 La	 interre-
lació amb altres grups sol ser molt 
motivadora. També hi ha projectes 
que poden ser compartits per joves 
de diverses entitats.
6. Fer més acollidors els espais 
de trobada dels joves. Bastir amb 
relacions afectuoses i bones vibra-
cions el “dolce fare niente”, per tal 
que sigui també més fàcil passar a 
l’acció quan calgui. Que s’ho passin 
bé. El fet de divertir-se no és sufi-
cient per si mateix, però sí que és 
absolutament necessari.
7. Assegurar que tothom té un 
lloc, que tothom juga un paper en el 
projecte. Que el projecte sigui gru-
pal no ha de ser una coartada per 
a la inhibició. Qualsevol projecte 
ha de comportar fites personals 
per a cada jove. Si un jove no sent 
que la seva aportació és important,  
tendirà a deixar-ho córrer.

8. Intensificar la relació personal 
de cada jove amb els educadors. Els 
alts i baixos emocionals i de moti-
vació dels adolescents demanen un 
adult al costat disposat a ajudar-los 
a superar els desànims.
9. Establir una bona comunicació 
amb les famílies de l’entorn dels 
projectes. Posar-les del nostre cos-
tat, animar-les a valorar positiva-
ment els projectes dels seus fills i 
filles. Encara que els adolescents no 
acostumen a confessar-ho, l’opinió 
dels seus pares els importa molt.
10. Trobar la manera de fer visi-
bles els resultats, vetllar per la seva 
difusió. No només han de ser pro-
jectes interessants o importants, 
sinó que també han de semblar-ho. 
La	 ràdio	 i	 la	 premsa	 locals	 solen	
oferir oportunitats. No descartem 
tampoc implicar els poders públics: 
així tindran una visió diferent dels 
joves del municipi.
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Etapes dels projectes
Motivació: obtindrem exemples 
de projectes interessants que ens 
donin idees.
Elaboració de propostes: esco-
llirem 4 propostes factibles per a 
tothom.
Triar el projecte que millor 
s’adapti als seus interessos i esco-
llir el nom. 
Planificació: objectius, activitats, 
comissions de treball i tasques a 
realitzar.
Participació efectiva: ens coor-
dinarem per fer la feina que hem 
planificat.
Tancament i valoració dels re-
sultats, del procés del grup i de 
l’experiència personal.

Tipus de projectes
Els projectes poden ser autònoms 
i creats pels joves, o bé, poden 
ser projectes d’adults en els quals 
s’apunten els joves. En tot cas, 
també podem classificar-los segons 
si es desenvolupen localment, o bé, 
si tenen un abast internacional.

El intercanvis internacionals són 
una gran eina d’inclusió social i 
contra la xenofòbia perquè per-
meten als joves descobrir altres 
cultures, descobrir les semblances 

i diferències entre elles, treballar en 
un projecte comú amb altres grups 
de joves, perfeccionar el domini de 
llengües estrangeres i enfrontar-se 
a noves vivències.

Exemples de projectes
Ludoètnia:	és	un	projecte	que	van	
desenvolupar els joves del Centre 
d’Esplai Eixida Camps Blancs entorn 
als	jocs	d’arreu	del	món.	L’objectiu	
principal era conèixer diferents jocs, 
construir-los i donar-los a conèixer. 
Van	triar	jocs	de	20	països	diferents	
i així ho van fer! Fins i tot en van 
adaptar i innovar algun. Finalment, 
van adonar-se de les diferents pos-
sibilitats que tenien els jocs i van 
oferir aquest recurs a altres esplais, 
entitats i escoles.

El teatre per a la Ciutadania: és un 
projecte d’intercanvi que té la di-
mensió internacional. El Centre de 
Loisirs	 Pierre	 François	 de	 França	
i el Club Infantil i Juvenil Bellvitge 
van intercanviar les seves millors 
facetes en el món de teatre amb 
l’objectiu principal de facilitar la 
descoberta de les cultures respec-
tives com a formes d’expressió 
d’un poble i potenciar el respecte 
i la curiositat dels joves envers els 
països	europeus.

Els projectes ens permetran tre-
ballar:
•	 L’empatia,	 la	 comunicació	 i	 el	
respecte: coneixerem altres perso-
nes, ens relacionarem amb elles i 
treballarem en equip.
•	 La	identitat	i	les	pertinences	múl-
tiples: ens adonarem de les nos-
tres necessitats i de les dels altres. 
Adoptarem bones maneres de fer 
dels demés.
•	 La	 justícia	 i	 l’equitat:	mostrarem	
actituds de solidaritat i compro-
mís. Aprendrem a getsionar els 
conflictes.

Al final del projecte valorarem:
•	 El	resultat	del	projecte,
•	 Si	l’equip	ha	sabut	autogetsionar
se i treballar a partir de la igualtat,
•	Quines	dificultats	hem	tingut	i	si	
ens n’hem sabut ensortir,
•	 El	 què	 millor	 ha	 funcionat	 del	
projecte,
•	 Si	hem	estat	capaços	de	ser	crítics	
en les nostres reflexions,
•	 Com	hem	ajudat	 individualment,	
cadascú de nosaltres, a crear un bon 
ambient de grup,
•	Què	hem	après	dels	altres,
•	Quins	 aspectes	 hauríem	de	mi-
llorar,
•	 Si	 creiem	 que	 el	 grup	 està	més	
cohesionat.
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joc de rol intercultural
Presentació
A partir dels jocs de rol simula-
rem situacions de conflicte en les 
quals els joves podran posar-se a 
la pell dels personatges, raonar 
sobre les postures dels altres, 
prendre decisions i trobar una 
solució.

Objectius educatius
 Adquirir eines i estratègies per a 

la resolució de situacions conflic-
tives que sorgeixen en contextos 
interculturals, de manera pacífica.

 Cooperar amb els diferents 
membres del grup, de manera que 
aquest estigui més cohesionat.

 Desenvolupar valors i actituds 
que afavoreixin la convivència,  
el respecte i la tolerància en la  
societat.

 Analitzar críticament situacions 
de desigualtat, discriminació i  
exclusió.

 Conèixer i comprendre que 
existeixen diferents maneres de 
comportar-se arreu del món.

Els jocs de rol
Són jocs de cooperació que con-
sisteixen a muntar una història en 
la qual cada jugador representa 
un personatge i ha de pensar qui-
nes decisions prendre, com afron-
tar el conflicte i quines reaccions i 
actituds tenir davant dels altres.

Els jocs es poden desenvolupar de 
manera que els personatges expli-
quin el què farien i com actuarien, 
o bé, es pot jugar en un espai obert 
en el que va succeint la trama de 
la història i els jugadors fan el que 
creuen que farien els personatges 
que representen. Aquesta última 
opció s’anomena joc de rol en viu.
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Els jocs de rol i  
la interculturalitat
En els jocs de rol els jugadors pre-
nen les opcions segons el punt de 
vista dels personatges i no segons 
el propi, i això és el que després 
ens permet analitzar la situació, un 
cop fora del joc, i avaluar perquè 
s’ha actuat de certa manera. Per 
tant, aquest tipus de jocs ens per-
meten conèixer les raons que tenen 
els altres per actuar d’una ma-
nera determinada, les causes dels  
conflictes i altres punts de vista, 
concepcions i percepcions del món.

La figura del director del joc
També s’anomena master o dj i 
és un jugador més, però les seves 
funcions són:

 Pensar la situació de conflicte i 
plantejar una història atractiva,

 Dirigir la creació dels personatges,
 Decidir l’escenografia.

Normalment, el fet que els jugadors 
creïn	 els	 seus	propis	 personatges	
dificulta que la història respongui 
als objectius que volem aconseguir 
i que es pugui tenir el control dels 
personatges que intervindran. Per 
tant, és recomanable que la crea-
ció dels personatges, o al menys la 
direcció de la creació, se centralitzi 
en el director del joc.

En tot cas, en cap moment el direc-
tor del joc ha de cohibir les decisions 
dels personatges ni ha de donar la 
sensació que els jugadors juguen 
contra el director i viceversa.

Les funcions dels jugadors
 Habituar-se a mirar des del punt 

de vista del personatge i no des del 
propi.

 Prendre decisions segons 
l’experiència dels personatges i no la 
pròpia.

 Cooperar amb els altres jugadors 
per poder resoldre la situació.

L’activitat joc de rol intercultural 
ens permetrà treballar:
•	 L’empatia,	 la	 comunicació	 i	 el	
respecte: ens posarem a la pell de 
diferents personatges, aprendrem 
a tenir converses respectuoses i 
valorar el fet de parlar les coses.
•	 La	 identitat:	 ens	 identificarem	
amb diferents personatges.
•	 La	 justícia	 i	 l’equitat:	 aprendrem	
a prendre decisions per consens.

Al final de l’activitat valorarem:
•	 L’experiència	viscuda,
•	 El	desenvolupament	dels	seus	rols	
com a personatges d’una història, 
•	 Si	 hem	estat	 capaços	de	posar
nos a la pell del personatge,
•	 Com	 han	 gestionat	 el	 conflicte	
que tenien, quines estratègies ha 
utilitzat cadascú,
•	 Què	hem	après	dels	companys/es,
•	 Si	hi	ha	hagut	algú	que	hagi	ajudat	
altres	companys/es,
•	 Si	 creiem	 que	 el	 grup	 està	més	
cohesionat.
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mirades joves
Presentació
La	creació	d’un	curtmetratge	sobre	
una temàtica d’actualitat que sigui 
propera a l’entorn dels joves els 
permetrà prendre consciència sobre 
les coses que passen al seu voltant i 
crear la seva pròpia opinió.

Objectius educatius
 Documentar-se sobre situacions 

d’actualitat que siguin desconegu-
des per la població o que podrien ser 
d’interès per als ciutadans del barri o 
del poble.

 Interpretar el món de forma crí-
tica i ser capaços de crear les pròpies 
opinions.

 Explicar una història, expressar 
sentiments i emocions diverses a 
través dels curtmetratges. 

 Identificar-se amb els sentiments 
dels altres. Respectar la intimitat i 
la dignitat de les persones.

 Aprendre tècniques audiovi-
suals i treballar en equip per una 
fita comuna.

Motivació
Veurem	 curtmetratges	 elaborats	
per altres nois i noies joves per 
fer-nos una idea de com són i tenir 
exemples de treballs similars.

Els curtmetratges i  
la proposta educativa
Elaborar un curtmetratge amb 
continguts d’interculturalitat su-
posarà una feina molt important 
de reflexió entorn a temes que 
preocupen als joves; però no tan 
sols això, sinó que a més, apren-
dran a transmetre un missatge a 
través del film, a denunciar algun 
fet i fer reflexionar les persones 
que posteriorment el vegin.

 Pluja d’idees de possibles temes: 
els monitors podem portar una pro-
posta oberta de possibles temes re-
lacionats amb la interculturalitat i la 
fraternitat. Algunes propostes són:
•	 Fer	un	repàs	de	les	mirades	dels	
diferents	 veïns	 entorn	 a	 la	 convi-
vència al barri: saber el que pensen 
els altres ens ajudarà a conèixer-
nos millor i a acceptar que la nos-
tra visió no és la única ni la bona, 
sinó que hi ha molts punts de vista 
diferents, segons les experiències 
de les persones.
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•	 Conèixer	com	és	un	dia	de	cada	
dia	 de	 diferents	 veïns:	 ens	 aju-
darà a identificar les semblances 
entre les persones, coneixerem 
costums i maneres de fer les co-
ses de cadascú, aprendrem bones 
pràctiques dels altres, ens podrem 
identificar amb els altres.
•	 Comunicar	 alguna	 situació	 in-
justa que es doni en el nostre 
barri: ens posarem a la pell dels 
altres, escoltarem activament la 
seva experiència, crearem la nos-
tra pròpia opinió i identificarem 
prejudicis i estereotips.

 Prendre decisions: valorar so-
bre quina temàtica volem fer el 
curtmetratge. Determinar què, 
com, quan, per què i per a qui ho 
farem. Començarem a pensar on 
volem presentar el nostre treball.

 Documentar-nos entorn al tema: 
cercar informació sobre la temàtica; 
escoltar experiències de persones, 
entitats o associacions del barri; 
veure	 pel•lícules,	 llegir	 articles	 i	 
debatre en referència a tot això.

 Planificar el procés: Determinar 
els objectius que volem aconseguir, 
la organització de l’equip per comis-
sions i el calendari del projecte. 

 Visionar curtmetratges: això ens 
servirà per tenir exemples i fixar-nos 
en detalls i bones idees de cara a la 
gravació del nostre curtmetratge.

 Previ a la gravació: 
•	 Escriurem	què	volem	que	tingui	la	
gravació i el guió del curtmetratge.
•	 Escollirem	el	lloc/s	on	volem	que	
passin les diferents escenes. 
•	 Decidirem	 quins	 són	 els	 perso-
natges de la història.
•	 Crearem	el	vestuari	 i	elaborarem	
els complements.
•	 Assajarem,	farem	proves	de	llum,	
so i dels diferents plans.

 La gravació: enregistrarem les di-
ferents escenes vetllant perquè tot 
surti tal i com ho havíem planificat.

 L’edició: podem utilitzar el pro-
grama Movie Maker o el Pinnacle 
Studio per editar el curtmetratge. 
Escollirem les músiques que vul-
guem afegir per causar emocions 
concretes als espectadors.

 Preparació de l’acte de presen-
tació: farem la difusió de la presen-
tació del curtmetratge i invitarem 
la gent del barri a aquest acte. 
Repartirem responsabilitats pel 
dia de la presentació. Hi haurà el 
presentador/a	de	l’acte,	el	grup	de	
joves que comenti l’experiència un 
cop acabat el curt i la persona que 
dinamitzi el debat.

 La presentació: el dia de la pre-
sentació intentarem crear un am-
bient acollidor i que la gent se senti 
còmode. Presentarem el curtme-
tratge i en acabat dedicarem una 
estona als comentaris i preguntes 
dels espectadors.

L’activitat mirades joves ens per-
metrà treballar:
•	 L’empatia,	la	comunicació	i	el	res-
pecte: ens posarem al lloc dels pro-
tagonistes i comunicarem alguna 
situació d’actualitat.
•	 La	 identitat	 i	 les	 pertinences	
múltiples: coneixerem diferents 
manifestacions culturals, ens iden-
tificarem amb gent del barri.
•	 La	 justícia	 i	 l’equitat:	 rebutjarem	
situacions injustes i de desigualtat.

Al final de l’activitat valorarem:
•	 El	procés	de	creació	del	curtme-
tratge,
•	 El	treball	en	equip	realitzat,
•	 Les	 dificultats	 amb	 les	 que	 ens	
hem trobat,
•	 El	 què	 millor	 ha	 funcionat	 del	
projecte,
•	 Si	hem	estat	capaços	de	ser	crítics	
en les nostres reflexions,
•	Què	hem	après	dels	altres,
•	Quins	 aspectes	 hauríem	de	mi-
llorar,
•	 Si	 creiem	 que	 el	 grup	 està	més	
cohesionat.
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concurs de hip hop en català
Presentació
Els joves crearan lletres relaciona-
des amb la diversitat cultural i les 
interpretaran mitjançant diferents 
ritmes. Celebrarem el concurs de 
hip hop en català en el marc de la 
Trobada Jove del 2010. Aquesta 
activitat ens permetrà treballar la 
comunicació, el diàleg, l’empatia, la 
identitat cultural i les pertinences 
múltiples. 

Objectius educatius
 Comunicar a través del cant. 

Donar veu a les pròpies opinions 
i reflexions.

 Fomentar l’ús de la llengua ca-
talana. Desenvolupar habilitats 
lingüístiques i aprendre l’idioma 
d’una manera natural i espontània.

 Transmetre sentiments i emo-
cions, compartir-les amb els altres. 
Expressar-se mitjançant diferents 
llenguatges: oral, corporal.

 Fomentar el pensament crític i la 
creació d’un discurs propi.

 Mostrar actituds d’empatia i 
sensibilitat vers els col·lectius més 
desfavorits.

 Relacionar-se i conviure amb 
joves d’altres entitats.

Motivació
Realitzarem activitats que ens 
motivin a participar al concurs:

 Sentir cantar altres perso-
nes: podem anar a algun parc on 
s’acostumen a reunir grups de joves 
per cantar hip hop.

 Sentir grups de hip hop: escoltar 
cançons de grups de hip hop, analit-
zar les lletres i veure els videoclips.

 Anar a un concert de hip hop: 
sentir un grup en directe, veure 
com es mouen, quins ritmes fan i 
escoltar les lletres cantades ens 
permetrà tenir un bon exemple i 
ens ajudarà a obtenir més idees de 
cara al concurs.
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El hip-hop
A la dècada dels 70 el Dj jamaicà 
Kool Herc va començar a organitzar 
festes al carrer en barris pobres de 
Nova	York	com	el	Bronx.	La	seva	in-
tenció era animar les persones que 
com ell no tenien diners i no podien 
anar a les grans discoteques de la 
ciutat. Sense saber-ho, estava fent 
les primeres passes per a la creació 
del hip-hop, un moviment artístic-
cultural que va créixer i es va aca-
bar transformant en una efectiva 
eina d’inclusió social en donar veu 
a les inquietuds dels que vivien al 
marge de la societat. 

Avui dia, el hip-hop s’ha conver-
tit en un fenomen més ampli que 
estimula l’art urbà de forma ex-
plosiva. És un instrument que es-
timula el desenvolupament de la 
identitat pròpia. És un moviment 
social, un producte i una reacció 
de la globalització.

De la mateixa manera, altres ma-
nifestacions artístiques diverses 
com el rap, el breakdance i els gra-
ffitis permeten unir les persones a 
través de la cultura.

La creació de les cançons
Crearem cançons similars al hip-
hop però cantades en català. Els 
joves escriuran temes relacionats 
amb els fenòmens actuals que són 
crítica social, assumptes econò-
mics, ecològics i altres que juguen 
un paper actiu a la nostra comuni-
tat. Escriure les lletres els portarà 
a reflexionar entorn a situacions 
quotidianes que rebutgen o que 
recolzen. D’aquesta manera fo-
mentarem la relació entre joves de 
diferents entitats.

 Decidir el tema: ens documenta-
rem, llegirem els diaris, les revistes i 
buscarem informació per Internet. A 
partir d’aquí ens centrarem en algun 
tema que vulguem denunciar, deci-
direm sobre quin tema reflexionar i 
donar la nostra opinió. A través de 
les corrandes buscarem conscien-
ciar la gent entorn als drets humans, 
el rebuig de prejudicis i estereotips, 
les injustícies i les situacions de  
desigualtat i d’explotació. 

 Preparar les lletres: ho farem 
en l’àmbit de l’esplai. Podem tre-
ballar en gran o petit grup. A l’hora 
d’escriure les cançons ens concen-
trem en el què volem transmetre. 
Podem plantejar-ho com l’escriptura 
d’un poema i anar dividint el discurs 
en estrofes i versos.

 Posar-hi el ritme: un cop tinguem 
escrita la cançó arribarà el moment 
de posar-li el ritme. Això ho podem 
anar fent mentre provem cantar-
la de diferents maneres. Hem de 
procurar transmetre i fer arribar les 
nostres paraules al públic, per això 
serà	ideal	que	els	companys/es	i	al-
tres persones ens escoltin i donin la 
seva opinió.

 La posada en escena: caldrà co-
ordinar les corrandes amb alguns 
moviments que faran referència 
al nostre estat d’ànim en relació al 
que estem cantant. 

 Assajos i petites actuacions a 
nivell municipal: un cop tinguem 
les lletres, els ritmes i la posada en 
escena de les corrandes farem as-
sajos i actuarem a nivell municipal. 
Podem actuar a algun local, en el 
marc d’alguna festa o aniversari.
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 El concurs: pot tenir lloc al mes de 
març, en el marc de la Trobada Jove 
2010. Hi participaran els joves dels 
diferents esplais, individualment o 
en grup. Mitjançant el concurs fo-
mentarem la relació i l’intercanvi 
entre joves de diferents entitats.

Hi haurà un jurat que decidirà quin 
són els 3 guardonats. El premi pot 
ser la recopilació de totes les cançons 
editades del concurs.

El concurs de hip hop en català 
ens permetrà treballar:
•	 L’empatia,	 la	 comunicació	 i	 el	
respecte: expressarem els nostres 
sentiments a través de les cançons.
•	 La	 identitat:	 ens	 identificarem	
amb les lletres.
•	 La	justícia	i	l’equitat:	serem	crítics	
amb les situacions d’exclusió i de 
desigualtat.

Al final de l’activitat valorarem:
•	 El	procés	de	creació	de	les	lletres,
•	 Les	 dificultats	 amb	 les	 que	 ens	
hem trobat,
•	 El	què	millor	ha	funcionat,
•	 Si	hem	estat	capaços	de	ser	crítics	
en les nostres reflexions,
•	Què	hem	après	dels	altres,
•	Quins	aspectes	hauríem	de	mi-
llorar,
•	 Si	 creiem	que	 el	 grup	 està	més	
cohesionat.
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nits d’insomni
Presentació
Amb la idea de promoure un oci 
alternatiu i saludable per als joves 
de l’entitat, proposem realitzar nits 
d’insomni que els permetin tenir un 
espai on dur a terme activitats de 
qualitat. Els joves podran conèixer-se 
millor entre ells, aprendre coses dels 
altres i conviure harmònicament.

Objectius educatius
 Preparar una activitat conjunta-

ment i fer-la seva. Organitzar-se com 
a grup i assumir responsabilitats.

 Relacionar-se de forma agrada-
ble respectant els diferents costums 
dels altres.
	 Valorar	la	diversitat	cultural	com	a	

riquesa i partir de les coses que te-
nen en comú per treballar des de la 
semblança. 

 Estar oberts al diàleg i conver-
sar obertament sobre aspectes 
dels quals tenen diferents punts 
de vista.

 Arribar a acords per consens i 
saber gestionar els conflictes.

 Participar d’alternatives d’oci i 
temps lliure de qualitat.

Nit d’insomni
 Definició de les Nits d’insomni: 

els	monitors/es	treballaran	conjun-
tament amb els nois i noies joves de 
l’entitat per esbrinar què els agra-
daria fer en aquest espai nocturn. 
Hem de vetllar per desenvolupar 
activitats educatives que tinguin 
elements de convivència, relació, 
intercanvi, cooperació, respecte, so-
lidaritat, autoconeixement, empatia, 
diàleg i reflexió.

La	nit	d’insomni	serà	 temàtica,	per	
tant, tindrà un fil conductor a partir 
del qual es desenvoluparà l’activitat 
o les activitats.

Algunes propostes d’activitats a des-
envolupar aquestes nits són: mostra 
de teatre, torneig esportiu, un gran 
joc, nit de misteri, cinefòrum, nit 
de castellers, joc de pistes, taller  
de ioga, activitats vinculades a l’art, 
taller de percussió.

 Planificar les nits: definir el ca-
lendari i la programació d’activitats. 
La	primera	activitat	de	la	nit	pot	co-
mençar a les 22h i les nits d’insomni 
poden allargar-se fins les dues de la 
matinada. En acabar les activitats 
els nois i noies es quedaran a dormir 
a l’esplai.

empatia

ident i tat
comunicac ió

respecte

pert inences múlt iples



82

 Informar les famílies: les famílies 
han d’estar assabentades de les ac-
tivitats que es duran a terme i donar 
el seu consentiment conforme es-
tan	d’acord	en	que	els	seus	fills/es	
participin d’aquestes activitats.

 Gestionar les activitats: els mo-
nitors/es	 vetllaran	 perquè	 cada	
activitat tingui un responsable i 
s’informaran sobre el funcionament 
de cadascuna per poder assumir la 
dinamització del taller i del grup. 
Els	monitors/es	també	poden	bus-
car alguna persona especialista en 
el tema que els pugui donar un cop 
de mà.

 La nit d’insomni: Els joves arri-
baran a l’esplai amb prou temps 
per poder preparar l’activitat con-
juntament	 amb	 els	 monitors/es.	
Crearem un ambient engrescador 
i motivador per tal d’aconseguir la 
major implicació possible per part 
dels	nois	i	noies.	Vetllarem	perquè	
la nit es caracteritzi per la cohesió 
del grup.

Les nits d’insomni ens permetran 
treballar:
•	 L’empatia,	 la	 comunicació	 i	 el	
respecte: reconeixerem el valor del 
diàleg i de respectar els costums 
dels altres.
•	 Identitat i pertinences múltiples: 
l’activitat ens permetrà conèixer-
nos millor i conèixer millor els 
companys/es.

Al final de l’activitat valorarem:
•	 La	nostra	implicació	en	l’activitat.
•	 La	 convivència	 amb	 els	 com-
panys/es.
•	 Les	 dificultats	 amb	 les	 que	 ens	
hem trobat.
•	El què millor ha funcionat de la 
nit.
•	Què hem après dels altres.
•	Quins aspectes hauríem de mi-
llorar.
•	Si creiem que el grup està més 
cohesionat.


