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Fundació Catalana de l’Esplai

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. 



família 
gimcana  
mirall

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

presentació
Mirall ha de ser una proposta educativa 
coneguda i valorada pel conjunt de les 
famílies que participen a l’esplai. Amb 
aquesta activitat organitzarem una 
presentació lúdica perquè les famílies 
puguin reflexionar sobre els valors que 
inspiren la proposta i alhora, gaudir 
d’una estona divertida i distesa. 

Aprofitem les reunions d’inici de curs 
amb les famílies per realitzar aquesta 

activitat. 

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
De la mà dels personatges de l’eix d’ani-
mació dels grups de petits i de mitjans, 
farem arribar una carta a les famílies 
convidant-les a gaudir d’una tarda de 
jocs a l’esplai. A la carta inclourem un 
missatge: la necessitat de comptar amb 
el seu ajut per descobrir un “tresor” 
misteriós. 

activitats
La Gimcana
Organitzarem una gimcana a través de 
la qual les famílies descobriran els tres 
eixos temàtics de la proposta educati-
va, i reflexionarem conjuntament sobre 
les seves inquietuds al respecte. 

La gimcana consta de tres proves. 
Totes elles inclouen alguna dinàmica 
de reflexió i debat, per això, els grups 
haurien de ser com a mínim de 8 a 10 
persones.

El tresor que hauran de trobar serà 
el material de la Proposta Educativa. 
Després de cada prova realitzada, els 
entregarem una pista per localitzar-lo. 
En funció del lloc on feu la gimcana, 
preveieu un espai on amagar-lo. 

activitat
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1a prova. Els objectes no tenen sexe: 
Col•locarem en el centre de la sala objec-
tes que podem trobar a casa normalment 
i que s’atribueixen tradicionalment al 
gènere masculí i al gènere femení. Per 
exemple: un cotxe de joguina, un torna-
vís, una planxa, el xampú, una bombeta, 
una factura de la llum, detergent, peces 
de roba, pinces d’estendre la roba, una 
pilota, etc. 

Cada participant triarà un objecte. 
L’educador/a escriurà unes targetes 
amb frases provocadores i les col•locarà 
al costat de cada objecte, com ara: 

Objecte: planxa   
Frase: els homes no saben planxar

Objecte: cotxe de joguina
Frase: els homes condueixen millor que 
les dones

Cada participant llegirà l’afirmació en 
veu alta i la resta del grup es posiciona-
rà en un lloc de la sala segons hi estiguin 
d’acord, en desacord o bé no tinguin una 
opinió clara sobre el tema. Es demana a 
cada grup que argumenti la seva posició. 
En acabat, se’ls convida a canviar d’opi-
nió si després d’escoltar les raons dels 
altres grups ho creuen convenient. 

Temes per reflexionar: 

• Els estereotips són models de com-
portament social basats en opinions 
i creences que s’imposen als mem-
bres d’una determinada comunitat o 
col•lectiu. Aquestes creences poden 
arribar a negar les opcions personals 
pròpies a l’hora de determinar el que 
ens interessa. 

• L’existència de models estereotipats 
d’homes i de dones provoca que les 
relacions de parella estiguin influïdes 
per actituds i expectatives sexistes, 
que agreugen les desigualtats i poden 
donar lloc a relacions d’abús. 

• La necessitat d’educar els nens i les 
nenes en la igualtat i en la correspon-
sabilitat per trencar els estereotips i 
aprendre a construir relacions basades 
en el respecte, la cooperació i l’equitat. 

Superada la prova els donarem una pri-
mera pista per esbrinar el lloc on està 
amagat el “tresor”. 

2a prova. Sense mans: l’activitat con-
sisteix a intentar pintar un dibuix senzill 
agafant el pinzell amb qualsevol part 
del cos que no siguin les mans. 

Caldrà preparar pintura, papers i pin-
zells. Els deixarem 5 minuts per fer 
aquesta prova. 

Temes per reflexionar: 

• La importància de valorar les capaci-
tats que tots tenim per damunt de les 
mancances. 

• La necessitat d’educar els infants en el 
respecte per la diferència i en la convi-
vència en la diversitat. 

• Els comportaments agressius, egocèn-
trics i discriminatoris, per “innocents” que 
ens semblin, mai s’haurien de tolerar, ja 
que són l’antesala dels comportaments 
violents i abusius. 

Superada la prova els donarem la se-
gona pista per esbrinar el lloc on està 
amagat el “tresor”. 



3a prova. Transformem les dades!: 
aquesta prova consisteix a relacionar 
correctament dues informacions sobre 
pobresa i exclusió social. Una part de 
la informació estarà penjada a la paret 
de la sala i l’altra part estarà escrita en 
diverses targetes. 

Cada participant rebrà una targeta i 
l’haurà de col•locar sota de la informa-
ció de la paret que li sembli correcte. 
Disposaran d’un temps determinat per 
fer-ho. 

Un cop s’esgoti el temps, comentarem 
les dades i coneixerem la solució.

Temes per a reflexionar: 

• La importància de conèixer més i mi-
llor les causes que provoquen pobresa 
i exclusió per tal de ser més conscients 
de l’abast d’aquest problema, el qual, 
afecta tant als països enriquits com als 
països empobrits. 

• La necessitat d’educar els infants en 
el valor de la fraternitat, la solidaritat i 
el consum ètic i responsable. 

• El reconeixement de que necessitem 
els altres, el suport mutu per fer front a 
les situacions difícils i poder avançar. 

Superada la prova els donarem la ter-
cera i última pista per esbrinar el lloc on 
haureu amagat el “tresor”. 

Exemple de pistes: 

Si el lloc on és la proposta educativa 
amagada com a “tresor” és, per exemple, 
l’armari blanc de la sala de monitors/es, 
faríem les següents targetes:

1. ARMARI
2. CNALB ED AL ALAS
3. DE MONITORS/ES

2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social

78 milions de persones viuen en situació de risc de pobresa a Europa

72 milions de persones en edat de primària no ha trepitjat mai una escola. Més de la meitat a l’Àfrica Subsahariana

3 milions de persones viuen al carrer a Europa

150 milions de persones menors de 14 anys treballen

2 de cada 10 persones a Catalunya es troben en situació de risc de pobresa

8 mil milions de dòlars consum en cosmètics a Estats Units

11 mil milions de dòlars consum en gelats a Europa

17 mil milions de dòlars consum menjar per a mascotes a Europa i Estats Units

Dades
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Valoració

Després de la gimcana, serà el moment 
de posar en comú l’experiència, de com-
partir com hem viscut els jocs i el que hem 
après. Aneu relacionant els temes amb 
els eixos centrals de la proposta educa-
tiva, compartiu els objectius generals i 
presenteu els diferents centres d’inte-
rès. És important que es confrontin les 
expectatives i seria bo que l’activitat fi-
nalitzés amb un recull de compromisos 
i accions que famílies i equip educatiu, 
conjuntament, us responsabilitzareu de 
dur a terme. 

recursos
• Les dades del joc “Transformem les 
dades” han estat extretes de diverses 
fonts: Diari Oficial de la Unió Europea 
L 298/20 7/11/2008, Intermón-Oxfam 
i www.idescat.cat. 

• www.ecomlab.cat


