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els joves i l’esplai 
Presentació
Aquesta activitat l’hem triada per-
què pretén apropar els joves que 
no són de l’esplai i, sobretot, donar 
resposta als joves de 16 a 18 anys 
que s’han reagrupat amb la seva 
família i no coneixen espais en els 
quals puguin participar.

Objectius educatius
 Donar resposta a les necessitats 

del barri al qual està arrelat social-
ment l’esplai.

 Oferir espais de participació 
activa i de relació als joves que no 
són de l’esplai.

 Donar a conèixer l’entitat i les 
activitats que s’hi desenvolupen a 
la gent del barri.

 Desenvolupar projectes i acti-
vitats engrescadores que ajudin a 
integrar els nois i noies del barri a 
l’esplai.

Els joves i l’esplai
L’esplai és una entitat social arre-
lada al barri i, per tant, ha d’estar 
oberta a tota la població, oferint 
diferents opcions d’acord amb les 
necessitats de l’entorn. Tot i així, 
no pot cobrir les mancances de la 
societat tota sola, sinó que ha de 
treballar amb altres entitats i asso-
ciacions del barri per tirar endavant 
diferents projectes.

En aquest cas, hem detectat la ne-
cessitat de donar resposta als nois i 
noies que no poden estudiar ni tre-
ballar i estan al carrer sense poder 
fer res. 

Donada la complexitat del projecte 
i les dificultats que se’ns poden 
presentar a l’hora de contactar 
amb ells/es, realitzarem un treball 
en xarxa amb els diferents profes-
sionals del món socioeducatiu que 
desenvolupen la seva tasca al barri.

 Buscar informació
Ens informarem sobre els joves 
del barri que es trobin en aquesta 
situació de reagrupament i que no 
tinguin espais on participar en la 
seva vida quotidiana. Ens podem 
informar a la parròquia, a serveis 
socials o l’assistència social, so-
bre on es troben i quina és la seva 
situació.

 Prendre decisions
Un cop ens haguem informat sobre 
la situació d’aquests nois i noies 
reflexionarem sobre les nostres 
fortaleses i febleses en relació al 
projecte. 

És important que siguem cons-
cients de la seva complexitat i que 
tinguem clar si volem tirar endavant 
el projecte o no. Plantejar-nos les 
responsabilitats que podem i vo-
lem assumir ens ajudarà a prendre  
decisions.
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 Crear un equip de treball
Donat que treballarem en xarxa 
amb diferents professionals del 
món socioeducatiu i que no tan 
sols formarem part del projecte 
els monitors/es de l’esplai, defi-
nirem les funcions de cada per-
sona de l’equip i, si cal, es farà 
una distribució per comissions.

 Planificar
Elaborarem la fitxa tècnica del pro-
jecte que ens ajudarà a determi-
nar les feines i responsabilitats de  
cadascú i el calendari de treball.

En aquesta fitxa hi podem formu-
lar els nostres objectius, les activi-
tats que realitzarem i les persones 
que formaran part de l’equip.

 Participació 
Un cop haguem enllestit la plani-
ficació i tinguem clar què volem 
aconseguir, quines activitats volem 
realitzar i quines persones ens im-
plicarem, farem el primer contacte 
amb els nois i noies.

Com que prèviament ens haurem 
informat, ja sabrem on podem tro-
bar-los i anirem a conèixer-los. Els 
explicarem qui som i a quines enti-
tats desenvolupem la nostra tasca. 
Els informarem sobre els projectes 
del barri i de l’esplai perquè es fa-
cin una idea de tot allò que poden 
fer amb nosaltres.

 Berenar a l’esplai
Els proposarem fer un berenar per 
conèixer-nos millor i relacionar-se 
amb altres joves. Podran conèixer 
l’entitat i veure com és una tarda 
o un dissabte qualsevol a l’esplai. 
Compartiran una estona agrada-
ble amb altres nois i noies joves, el 
qual els pot motivar a tornar.

 Desenvolupar una activitat
Un cop ens coneguem millor tots 
plegats i ja s’hagi format un gru-
pet de nois i noies pensarem quina 
activitat els podríem proposar. Hi 
ha la possibilitat que s’incorporin 
al grup de joves i desenvolupin el 
mateix projecte, o bé, que facin 
altres activitats que siguin del seu 
interès.

Als nois i noies que acaben d’arribar 
els podria agradar, per exemple, fer 
activitats relacionades amb el seu 
país d’origen. Ensenyar als altres 
elements de la seva comunitat i 
aspectes de la seva cultura és una 
forma de sentir-se reconeguts.


