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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?


