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objectius 
educatius

Els objectius educatius generals de 
la proposta educativa s’articulen 
entorn dels 4 valors de la Fundació 
Catalana de l’Esplai:

utopia
Conviure en harmonia en entorns 
d’interculturalitat normalitzats i in-
tegrats en les relacions quotidianes 
del barri. Reconèixer les pertinen-
ces de forma mútua. Concebre la 
diversitat cultural com un fet real, 
que existeix a la nostra societat i 
relacionar-nos de forma natural.

iniciativa
Establir relacions interpersonals 
acollidores que permetin: despertar 
l’interès pels diferents costums i ma-
neres de fer; intercanviar bones pràc-
tiques i adquirir noves competències 
interculturals. Ser els promotors de 

la cohesió social i la interacció entre 
les cultures coexistents en l’escenari 
social.

solidaritat
Establir relacions de cooperació 
i empatia amb els col·lectius mit-
jançant la comprensió mútua fins a 
arribar a la construcció d’una socie-
tat intercultural. Evitar l’exclusió al 
diferent i, per tant, les desigualtats 
socials que això genera. 

felicitat
Crear vincles a partir d’allò que és 
comú i que compartim i respectar 
allò que ens diferencia. Compartir 
en harmonia un mateix escenari 
reconeixent la interculturalitat. Va-
lorar la riquesa que representa per 
a les persones i per a la societat, 
en general, l’intercanvi cultural.

Per pensar una mica...
El reagrupament familiar és el proce-
diment pel qual una persona immi-
grada d’origen estranger que resideix 
legalment a Espanya pot sol·licitar 
que concedeixin una autorització de 
residència als seus familiars que es 
troben al seu país d’origen.

Aquesta és una via d’entrada al país 
força freqüent, sobretot a la ciutat 
de L’Hospitalet. No obstant, ens 
trobem amb casos de joves de 16 a 
18 anys que no poden incorporar-se 
al sistema educatiu ni al món laboral 
perquè no tenen permís de treball.

Des de l’educació formal no es pot 
donar resposta a aquesta realitat 
actual però, i des de la no formal?

Preguntes que ens podríem fer:
 Què creus que podria fer l’Esplai 

en relació als joves de 16 a 18 anys 
que s’han reagrupat amb les seves 
famílies?

 Què i com ho faries per estimu-
lar la solidaritat sense alimentar el 
paternalisme?


