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famíl ies
estimular la 
participació i la 
coresponsabilitat

L’equip educatiu ha d’aprofitar la proposta 
educativa per a potenciar la col•laboració 
amb les famílies, reforçar els lligams de 
cooperació i impulsar una acció educativa 
coherent, corresponsable i acollidora.
Identifiquem tres àmbits bàsics de treball 
amb aquest col•lectiu: la comunicació, la 
participació i el seguiment individualitzat. 

La comunicació: és un aspecte bàsic 
per establir una bona relació interper-
sonal i treballar en la mateixa direcció. 

Com aspectes clau d’aquest àmbit 
assenyalem: 

. L’obertura, la cordialitat i la 
flexibilitat haurien de ca-
racteritzar l’estil de relació 
que construïm.
. La difusió dels projectes 

i les activitats haurien de 
reforçar els valors que pro-

movem.
. El primer contacte és important, per això, 
posem en valor el paper que té l’equip de 
secretaria i d’atenció pública, reservem un 
temps perquè la família conegui tots els 
espais de l’esplai i tinguem cura de la cara 
visible de l’esplai: l’ordre, les decoracions, 
la netedat, ... 

objectius educatius
1 Donar suport a les famílies en 
l’educació dels seus fills i filles, propor-
cionant-los espais de reflexió i activitats 
per a reforçar la seva funció parental. 
2 Promoure les relacions d’amistat 
entre les famílies de l’esplai, compartir 
espais de convivència i aconseguir que 
s’estableixin xarxes de suport entre 
elles. 
3 Ajudar les famílies a tenir major 
consciència que l’educació en la igualtat 
d’oportunitats és necessària per a elimi-
nar la discriminació i els prejudicis que 
limiten el desenvolupament integral de 
les persones. 
4 Fomentar actituds de solidaritat vers 
les famílies amb més vulnerabilitat i sa-
ber reconduir les situacions de conflicte 
o discriminació que es poden derivar 
de les diferències de classe, de cultura, 
etc.
5 Animar les famílies a participar acti-
vament en el projecte de centre i afavorir 
la seva implicació en les accions de millo-
ra de l’entorn. 

La participació: treballem per a què 
els infants, joves i també les famílies  
assumeixin un compromís de ciutadania 
activa i participativa. L’esplai es dota de 
diferents espais i estratègies per fomen-
tar valors. 

Com aspectes clau d’aquest àmbit asse-
nyalem:
. La celebració de les festes populars, les 
excursions i els espectacles de fi de curs, 
són algunes de les activitats a través de 
les quals les famílies gaudeixen de l’es-
plai alhora que conviuen amb altres pares 
i mares. 
. Les activitats anteriors són importants, 
però insuficients des del punt de vista de 
l’exercici de la participació democràtica. 
Necessitem espais per a implicar-les 
en el funcionament de l’entitat i per a 
comprometre-les en la funció de trans-
formació social de l’esplai. 

El seguiment individualitzat: la 
família ha de poder trobar en els educa-
dors i les educadores uns interlocutors 
disposats a compartir els progressos dels 
fills i filles. Les entrevistes i l’elaboració 
dels informes constitueixen els recursos 
bàsics del seguiment. Com aspectes clau 
d’aquest àmbit assenyalem:
. Un espai proper i íntim com és l’entrevis-
ta és una oportunitat única per conèixer 
millor la família i establir un vincle de con-
fiança. Cal aprofitar-ho. 
. Tothom necessita conèixer les coses po-
sitives que tenim i que fem. Per això, sense 
deixar d’explicar les coses en què l’infant 
hauria de millorar, cal emfatitzar les capa-
citats, els progressos i les virtuts. 
. L’entrevista i l’informe no hauria de subs-
tituir la relació directa i regular amb la 
família. Dia a dia cal cuidar i mimar aquests 
vincles. 
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família 
gimcana  
mirall

gimcana   
 mirall 
una oportunitat 
per compartir la 
proposta educativa 
amb les famílies

presentació
Les mares i pares dels nostres infants 
han de conèixer i valorar la Proposta 
Educativa Mirall, que es treballarà al 
nostre centre durant el curs. Per això, 
proposem organitzar una presentació 
lúdica on les famílies puguin reflexio-
nar entorn els valors que tractarem al 
llarg del curs, mentre passen una bona 
estona junts. 

objectius educatius
1 Donar suport a les famílies en 
l’educació dels seus fills i filles, propor-
cionant-los espais de reflexió i activitats 
per a reforçar la seva funció parental. 
2 Promoure les relacions d’amistat 
entre les famílies de l’esplai, compartir 
espais de convivència i aconseguir que 
s’estableixin xarxes de suport entre 
elles. 
3 Ajudar les famílies a tenir major 
consciència que l’educació en la igualtat 
d’oportunitats és necessària per a elimi-
nar la discriminació i els prejudicis que 
limiten el desenvolupament integral de 
les persones. 
4 Donar a conèixer la proposta edu-
cativa a les famílies, recollir les seves 
inquietuds i aconseguir major compro-
mís i corresponsabilitat educativa.

motivació
La Fada Menta i algun dels seus amics 
i amigues, així com el reporter Paco i la 
fotògrafa Janna (personatges clau del 
centre d’interès de petits i mitjans, res-
pectivament) faran arribar una carta a les 
famílies. Les convidaran a gaudir d’una 
tarda de jocs a l’esplai i les demanaran el 
seu ajut per trobar un tresor!

activitats
Cadascun dels tres eixos temàtics es 
tractarà en una de les proves de la gim-
cana. Després de cada prova realitzada, 
el grup de mares i pares rebrà una pista 
per localitzar el tresor amagat, que és 
el material de la Proposta Educativa. 
Aquestes són les proves:

Els objectes no tenen sexe 
Al centre de la sala trobem objectes 
quotidians tradicionalment atribuïts als 
homes o a les dones, i cada pare o mare 
en tria un. L’educador/a li dóna una tar-
geta relacionada amb el seu objecte, on hi 
ha una afirmació polèmica, del tipus “els 
homes no saben planxar”. Amb cada afir-
mació, les famílies es dividiran en grups 
segons si estan d’acord, si no hi estan o si 
no ho tenen clar. S’argumentarà i deba-
trà, podent canviar de grup si ens 
semblen lògiques les raons 
que els altres ens donen.

Sense mans
Pintarem amb pinzell 
amb qualsevol part del 
cos excepte les mans.

Transformem les dades!
Tindrem dades sobre pobresa i ex-
clusió social en dos suports: una meitat 
en un mural penjat a la paret i l’altra en 
targetes individuals que es donaran a les 
famílies. Cada persona ha d’enganxar la 
seva al costat de la frase del mural que 
cregui que correspon.

activitat
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família 
cineclub

cineclub 
una oportunitat 
per veure grans 
pel•lícules i parlar 
d’importants temes 
en família

presentació
El cinema té un gran potencial com a re-
curs didàctic. Volem visionar pel•lícules 
en família, ja que és una activitat posi-
tiva i útil per aprendre moltes coses en 
grup: nous coneixements, millores co-
municatives i d’habilitats socials, i sobre 
tot, aprenentatges emocionals i afectius 

(com és compartir valors, creen-
ces, sentiments, actituds,...) 

i també pragmàtics, quan 
identifiquem conductes 
de les històries simu-
lades, i les jutgem per 
si les podem transferir 

a la nostra realitat més 
immediata.

objectius educatius
1 Visionar importants pel•lícules selec-
cionades sobre els temes de la proposta 
educativa, fomentant la pràctica comu-
nicativa i valorativa en família.
2 Compartir pautes familiars, per crear 
comunicació, interès i motivacions vers 
aquests temes.
3 Utilitzar la pràctica comuna de veure 
pel•lícules, amb una intencionalitat clara 
durant aquest curs, que sigui comparti-
da i acceptada per la majoria de famílies 
de l’esplai.
4 Participar en la votació de les millors 
pel•lícules, a través del web.

motivació
Fem una trobada de famílies, a principi 
de curs, quan presentem la proposta 
educativa i els presentem aquesta activi-
tat, la qual, durarà tot l’any. Volem recollir 
informació de les famílies més cinèfiles i 
les que no ho són, per a què aprofitin la 
seva pràctica normal de veure pel•lícules 
alguns caps de setmana, per triar entre 
tots i totes, les millors pel•lícules sobre 
la igualtat d’oportunitats.

activitats

El primer cinefòrum
En aquesta activitat inicial, els presentem 
una selecció de pel•lícules importants 
que hem triat segons les temàtiques de 
(1) millors pel•lícules d’igualtat de gè-
nere; (2) millors pel•lícules entorn les 
discapacitats; i (3) millors pel•lícules en-
torn pobresa i exclusió social. En aquest 
fòrum, explicarem el projecte què volem 
fer, les regles i els demanem que un cop 
visionades les pel•lícules, parlin a casa, 
en família per aclarir o reforçar idees i 
valors suggerents de la pel•lícula.

Arrenca el cineclub virtual
Les famílies podran triar les pel•lícules 
que vulguin, amb el compromís de re-
portar les seves valoracions en el web de 
l’esplai. Tothom podrà consultar les opi-
nions i les valoracions, per orientar-se 
en la decisió de quina propera pel•lícula 
podem veure junts a casa o a l’esplai. A 
l’acabar el curs, comuniquem les millors 
pel•lícules de cada categoria. 

activitat


