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activitats 
col·lectives
infants i adults en 
un projecte comú

Hi ha moltes activitats a través de les quals 
es fomenta la participació dels infants, jo-
ves i famílies. La celebració de les festes 
populars són l’exemple més clar. El carna-
val, per triar-ne una, acostuma a comptar 
amb la participació de tothom. Les famí-
lies van disfressades amb el mateix vestit 
que la resta de grups, col•laboren en les 
tasques organitzatives, ajuden a dina-
mitzar les comparses, etc. Hi ha altres 
moments, on incentivem la participació 
d’uns i altres però per separat. Famílies 

que donen suport a l’organitza-
ció d’activitats per als nois i 

noies, infants i joves que 
preparen espectacles per 
als més grans. 

objectius educatius
1 Promoure espais intergeneracio-
nals on es reconegui l’altre com a igual 
i tothom s’enriqueixi amb l’experiència 
col•lectiva.  
2 Trencar els estereotips respecte a la 
convivència entre persones de diferents 
edats. 
3 Prendre consciència de la importància 
de la participació de tothom per afron-
tar els reptes i transformar les coses. 
4 Fomentar el coneixement i els llaços 
d’amistat entre les diferents persones, 
petites i grans, que participen a l’esplai. 
5 Construir una identitat col•lectiva 
com a esplai a través de la qual ens sen-
tim reconeguts, reforçats i satisfets. 

És en la línia d’engrescar-nos a fer coses 
junts que obrim la secció de les activitats 
col•lectives. Són activitats i projectes que 
posen l’èmfasi en fer coses conjuntament, 
no pas, uns al costat dels altres, no pas 
uns que ajuden als altres sinó tots i totes, 
infants i grans, aportant capacitats per 
assolir un objectiu comú. Fer això implica 
un canvi de mirada, significa assajar noves 
formes organitzatives, vol dir obrir vies 
de participació que garanteixin que tant 
l’infant petit com l’adult troben un lloc, es 
reconeixen i es valoren. 

Aquest tipus d’activitat també aconse-
gueixen construir identitat col•lectiva 
d’esplai. Sentir que formes part de quel-
com que t’enriqueix i del qual et sents 
orgullós, que has contribuït a millorar les 
coses i que té un reconeixement extern 
positiu és molt important. Aquest tipus 
d’experiències reforcen els valors i contri-
bueixen a transmetre la idea que avancem 
plegats en la mateixa direcció. 

Prou barreres i Avui pot ser un gran dia 
són dues propostes per a practicar la 
metodologia de les activitats i projec-
tes col•lectius. A banda d’aquestes, i a 
tall d’exemple, podeu engrescar-vos a 
desenvolupar: 
Projectes de bricolatge a l’esplai: entre 
tots i totes aprenem a pintar, a canviar en-
dolls, penjar fotografies...
Campanyes solidàries: organitzem un 
banc del temps 1   per a compartir sabers i 
ajudar-nos mútuament. 
Campanyes de sensibilització: a partir de 
l’anàlisi dels problemes més comuns que 
detectem al barri, es proposen accions 
per millorar la convivència, per tenir es-
pais més nets, per tenir llocs segurs on 
jugar, etc. 

1 Un banc del temps és un projecte a través del qual un grup de persones es relacionen motivades per intercanviar temps de dedicació a altres persones 
de forma altruista. S’intercanvia temps en tasques d’atenció puntual a altres persones: infants, gent gran, gent malalta...així es fomenta el suport mutu, 
la confiança i es resolen necessitats socials. La unitat d’intercanvi és l’hora, i totes les habilitats tenen el mateix valor. Origen d’aquesta iniciativa: Parma 
(Itàlia) a l’any 1992. 
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activitats 
col·lectives

prou  
barreres!

prou 
barreres!  
una oportunitat  
per millorar  
l’accessibilitat  
al barri 

presentació
A través d’aquesta proposta analit-
zarem el barri des del punt de vista de 
l’accessibilitat. El carrer, els parcs, les 
places, conformen l’espai públic al qual 
totes les persones haurien de tenir ac-
cés sense patir problemes de mobilitat. 
Aquests impediments les priven de tenir 
autonomia, relacionar-se amb els altres, 
i gaudir de l’entorn i conviure-hi com a 
qualsevol ciutadà i ciutadana. 

Posarem en marxa una campanya per 
a identificar les barreres arquitectòni-
ques del barri i farem arribar la diagnosi 
al departament responsable de l’ajun-
tament per tal que es comprometi a 
aportar solucions.

objectius educatius
1 Analitzar les barreres arquitectòni-
ques que hi ha al nostre barri i prendre 
consciència de les dificultats que repre-
senten per a les persones amb mobilitat 
reduïda. 
2 Adonar-se’n que tots i totes, al llarg de 
la nostra vida, ens podem veure afectats 
pels problemes que comporta la manca 
d’accessibilitat. 
3 Implicar tot l’esplai en un projecte  
comú, valorar positivament les relacions i 
la comunicació intergeneracional i apren-
dre tothom de tothom. 
4 Ser creatius i agents actius de trans-
formació social. Comprometre’s a dur a 
terme projectes i accions que millorin les 
condicions de vida dels altres.

Fases de la  
campanya
Cal fer una difusió inicial d’aquesta 
campanya per engrescar les famílies i 
els infants i joves a participar-hi. Des-
prés, endegarem aquesta aventura per 
la inclusió de tots i totes.

Planificació i organització  
del projecte 
Hem de fixar un calendari d’inici i tan-
cament, concretar la participació dels 
diferents grups i programar les activitats 
que es duran a terme (de sensibilització, 
de coneixement, d’anàlisi i de valoració).

Execució del projecte 
Recollirem i sistematitzarem les dades 
sobre l’accessibilitat del barri. Després, 
registrarem i difondrem el projecte, or-
ganitzant, entre altres coses, una trobada 
amb l’ajuntament. 

Valoració del projecte 
Avaluarem els resultats, repassarem 
els aprenentatges i farem un tancament 
festiu de la campanya.

L’esplai Comkedem (Barcelona) s’ha 
ofert a col•laborar en aquest 
projecte, aportant el seu 
testimoni i experiència 
en la inclusió d’infants 
amb discapacitat.

activitat
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activitats 
col·lectives
avui pot  
ser un  

gran dia!

avui pot  
ser un  
gran dia! 
una oportunitat per 
reflexionar sobre 
les desigualtats a 
través de les cele-
bracions de dies 
internacionals

presentació
L’Organisme de les Nacions Unides, 

ONU, té un ampli calendari de  
celebracions amb l’objectiu de 

promocionar internacional-
ment una temàtica que  

sigui d’interès per a la 
majoria dels països  

i contribueixi al  
desenvolupament de la 

cooperació internacional.

Proposem incloure en les agendes 
del nostres esplais, el desenvolupament 
estratègic d’activitats de participació, 
difusió, sensibilització i/o reivindicació, 
entorn temes importants per promoure 
la igualtat d’oportunitats, aprofitant cer-
tes dates de celebració internacional. 

objectius educatius
1 Fomentar el coneixement dels dies, 
anys i decennis internacionals de l’ONU, 
com a eina per agrupar interessos, es-
tratègies i reivindicació de temàtiques 
importants a escala mundial.
2 Estar en alerta i fomentar la participa-
ció en actes locals, que se sumen a altres 
iniciatives mundials.
3 Fer servir les noves tecnologies de 
comunicació, per entendre la dimensió 
dels actes de celebració, i aprendre de 
les diverses iniciatives ciutadanes de-
senvolupades.
4 Assistir com a família, com a grup o 
com a esplai, en actes i campanyes que 
sumin per la causa escollida en el dia de 
celebració.

motivació
Aprofiteu els diferents mitjans de co-
municació que teniu a l’esplai  (suros, 
vestíbuls, web, etc...), per poder pro-
moure la reflexió i la participació en 
aquests actes locals / municipals, però 
que tenen un abast internacional.

activitats
Un calendari de festes comunes 
per a tot el món
Vinculat a la proposta educativa d’en-
guany, elaborem i difondrem un calendari 
propi amb les dates més importants a 
celebrar durant el proper curs 2010-
2011. Proposem dates emblemàtiques 
per conèixer l’actual realitat i reivindicar 
políticament i socialment, propostes de 
millora que facin augmentar la qualitat de 
vida de totes les persones.

Convocatòries d’actes
Des de d’esplai, cercarem informació 
i farem difusió de les diverses convo-
catòries d’actes, iniciatives d’adhesió i 
campanyes. Promourem la participació 
dels infants en l’elaboració de les con-
vocatòries, animant-los a fer eslògans, 
dibuixos, etc. 

Assistència a actes
Participarem col•lectivament com a gran 
família de l’esplai que som. Ens haurem 
de coordinar per programar, mobilitzar-
nos, participar i/o assistir a aquests actes 
col•lectius en funció de les seves caracte-
rístiques. Elaborem reportatge fotogràfic 
de les nostres participacions, per poder 
després documentar als nostres mitjans 
interns de comunicació.

activitat


