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monitors i 
monitores

objectius educatius
1. Reflexionar entorn l’educació dels infants i els joves en la interculturalitat.
2. Ser crítics i crear una opinió pròpia entorn a situacions d’actualitat.
3. Tenir una actitud coherent amb els criteris de l’equip d’educadors/es.
4. Transmetre els valors de la solidaritat, el respecte i la igualtat a partir de 
l’exemple.
5. Treballar en equip per aconseguir una educació d’infants i joves de qualitat.
6. Prendre decisions per consens. Respectar la diversitat d’opinions i 
escoltar els altres activament.
7. Actualitzar la seva formació per aprendre a gestionar la diversitat 
cultural existent a l’esplai i fer aprenentatges que ens ajudin a crear una 
opinió fonamentada.
8. Oferir diferents possibilitats educatives a infants i joves que no són de 
l’esplai.
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t’ho has plantejat mai? 
Presentació
En el marc d’alguna trobada, reunió 
o jornada de monitors/es farem 
una activitat per reflexionar entorn 
les pràctiques habituals a l’esplai i 
els criteris que com a educadors/es 
prenem com a vàlids.

Objectius educatius
 Reflexionar sobre les actituds que 

tenen.
 Actuar en coherència amb els va-

lors en els quals eduquen els infants 
i joves.

 Escoltar, respectar i valorar les 
opinions dels altres.

 Ser conscients del ventall de 
respostes que poden provocar 
certes pràctiques.

 Debatre sobre els motius per 
dur a terme certes pràctiques i no 
altres.

Criteris, actituds i  
conseqüències
Hi ha una sèrie de pràctiques que 
realitzem de forma natural en el 
dia a dia de l’esplai. Són mane-
res de fer de l’entitat i costums 
pròpies de la nostra cultura; però 
t’has plantejat mai que podrien 
ser vistes amb desconfiança per 
persones amb diferències cultu-
rals diverses?
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Pràctiques habituals Creus que pot  
provocar rebuig?

És educativament  
imprescindible i  
irrenunciable?

Què penses 
fer?

Conseqüències 
derivades de la 

opció presa

Als campaments, els nens i 
les nenes dormen barrejats

A l’Esplai ens saludem i  
acomiadem fent-nos un  
petó a cada galta

A les colònies, les tasques de 
neteja les realitzem tant nens 
com nenes

El menú del menjador és  
equilibrat, mengem de tot.  
Entre altres, un cop a la set-
mana mengem carn de porc

Som compromesos, sempre 
respectem els horaris que 
tenim estipulats

Quan anem a la piscina  
tothom ens posem el vestit 
de bany i ens banyem

Durant els àpats fem servir 
els coberts com a estris per 
menjar

Com a educadors/es en el lleure 
prenem una sèrie de criteris edu-
catius que responen a la nostra 
filosofia i manera de percebre 
l’educació dels infants i joves. 

Aquests criteris que prenem de  
referència es tradueixen en unes 
actituds concretes que tenim com 
a educadors/es. Sempre hem de 
tenir present que aquestes actituds 

tenen una sèrie de conseqüències 
i que és necessari valorar si cal  
actuar d’aquesta manera, o bé, si 
podem fer-ho d’una altra.
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Demandes possibles
Creus que és  

important  
respectar-ho?

Ho  
incorporaries?

Què penses 
fer?

Conseqüències 
derivades de la 

opció presa

Abans d’entrar a l’esplai el Dei Wei es po-
drà treure les sabates? Segons la cultura 
xinesa no està ben vist que entri calçat

La Indira no està acostumada a utilitzar 
els coberts i us demanaria que pogués 
menjar amb les mans perquè és com ho 
fem a l’Índia

El meu fill els dissabtes no podrà venir 
a l’Esplai, ja que els jueus respectem el 
Sàbat i els dissabtes no treballem, és el 
nostre dia de descans

La Loubna porta vel i vull que realitzi totes 
les activitats vestida d’aquesta manera

L’Amal i el Yasser no poden acabar-se  
tot el menjar del plat perquè a Egipte està 
considerat de mala educació deixar-lo  
totalment net

L’Hicham no pot menjar carn que no  
estigui sacrificada de manera ‘halal’

Cada tarda a les 17h el Maruan haurà de 
resar en algun espai tranquil de l’Esplai

Les colònies coincideixen en diumenge i 
el Nelson hauria d’anar a missa

Per altra banda, t’has plantejat 
mai la possibilitat que alguna fa-

mília d’origen cultural diferent al 
teu et pugui fer una demanda que 

trenqui amb les pràctiques diàries 
de l’Esplai?
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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.
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formació i intercanvi 
Presentació
Durant el curs 2008-2009 dispo-
sarem de diferents espais de for-
mació per tal d’aprofundir en els 
aspectes pedagògics, metodolò-
gics i pràctics. A més, comptarem 
amb una intranet que ens permetrà 
compartir i intercanviar recursos.

Objectius educatius
 Formar-se entorn la proposta 

educativa per la interculturalitat i  
la fraternitat.

 Adquirir recursos educatius 
que ajudin a dinamitzar els grups 
d’infants i joves.

 Relacionar-se amb altres mo-
nitors/es i compartir bones 
pràctiques.

Espais de formació
La formació dels monitors es des-
envoluparà en diferents moments:

 Movidic: Jornada de presenta-
ció de la proposta educativa que 
constarà d’una conferència intro-
ductòria, una breu explicació de la 
proposta i diferents tallers.

 Comissions: Grups de treball, de 
discussió i d’intercanvi d’opinions i 
experiències especialitzats en dife-
rents àmbits: petits, mitjans, joves, 
infància i joventut en risc d’exclusió 
social, immigració i discapacitats.

 Seminaris: Formació pedagò-
gica específica que ens permetrà 
aprofundir en els continguts de la 
proposta educativa i desenvolupar 
noves estratègies de treball dins 
dels esplais. 

 Diada de Tècniques: Tast de di-
ferents activitats, recursos i tècni-
ques relacionades amb la proposta 
educativa i que faran més ric el nos-
tre ventall de recursos per treballar 
amb infants i joves.

Intercanvi
A través de la intranet de les Uni-
tats Territorials i Comissions edu-
catives i socials de la Federació 
Catalana de l’Esplai podreu co-
municar-vos amb la resta d’esplais 
de la vostra unitat territorial i de la 
Federació en general. Podreu des-
carregar-vos documents i materials 
de consulta, participar en el mercat 
de l’intercanvi, anotar les vostres 
reunions al calendari i compartir 
fotografies en una galeria.

A més, tot el procés d’avaluació 
de la proposta educativa es podrà  
realitzar a través de la intranet.


