
53

13

monitors i 
monitores
L’equip directiu  
de l ’entitat
1 Llegim a fons la proposta educativa i 
identifiquem els punts forts i punts febles 
de l’entitat en el seu conjunt,  en relació a 
la igualtat i el respecte a la diversitat. 

2 Repassem l’aplicació possible en espais 
educatius de l’esplai: els grups de dissab-
te, activitat diària, menjadors, activitats 
familiars, colònies, casals i campaments, 
etcètera.

3 Fem un anàlisi de les necessitats for-
matives de l’equip i elaborem un pla de 
formació global per a tot el curs. 

4 Planifiquem els espais d’avaluació i se-
guiment de la proposta. Determinem de 
quina manera, amb quines eines o recur-
sos, podríem constatar si hem assolit o 
no els objectius previstos, cara a millorar 
actuacions futures.

5 Elaborem un calendari general de l’apli-
cació de la proposta que orienti els equips 
en la concreció de les activitats per a cada 
franja d’edat. 

objectius educatius
1 Valorar les estratègies educatives 
que fem servir per afavorir la igualtat 
d’oportunitats a l’esplai.  
2 Ser coherents i actuar davant dels 
estereotips i prejudicis que dificulten la 
convivència en el si dels equips. 
3 Fer xarxa amb altres centres d’es-
plais, donar-se l’oportunitat d’aprendre 
dels altres i amb els altres. 
4 Ser exigents amb la qualitat educati-
va de les activitats que realitzem, estar 
oberts a innovar i fer de l’esplai un lloc 
d’aprenentatge, diversió, transformació 
i progrés. 
5 Formar-se de manera continuada en 
els continguts de la proposta educativa 
i obtenir eines per a l’aplicació pràctica 
d’aquesta. 

El compromís  
de l’entitat
L’aplicació de la proposta educativa a 
l’esplai requereix de la corresponsabili-
tat de tothom, de compartir estratègies i 
actuar en la mateixa direcció. 

L’equip educatiu  
de cada grup
1 Estudiem els diversos materials i apro-
fundim en la proposta específica que s’ha 
plantejat per a cada franja d’edat. Propo-
sem-nos fites més ambicioses. 

2 Fem un diagnòstic sobre el nostre grup 
en relació als valors que relacionem amb la 
igualtat d’oportunitats: diversitat, inclusió 
i justícia social, a partir dels objectius que 
s’han proposat per a cada edat. Elaborem 
un llistat amb 10 accions assolibles. 

3 Dissenyem l’adaptació de la proposta 
al grup: concretem els objectius, adeqüem 
l’ambientació i les activitats a les neces-
sitats i interessos del grup, preveiem 
l’organització interna, etc. 

4 Decidim quines activitats i projectes  
podem compartir i dur a terme amb  
altres grups de l’esplai i/o  
altres entitats. 

5 Elaborem el calen-
dari específic tenint 
en compte els criteris 
generals pautats. 

més 
www.esplai.org
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aplica  
la lupa!

aplica la  
lupa!  
una oportunitat per 
consensuar un pla 
d’igualtat d’oportu-
nitats a l’esplai

presentació
La proposta educativa és una oportu-
nitat per analitzar, revisar i replantejar 
formes d’intervenir i actituds. Aplica 
la lupa! és una proposta de debat i de 
treball participatiu per a què els equips 
puguin construir un pla d’accions a favor 
de la igualtat d’oportunitats a l’esplai.

objectius educatius
1 Ser conscients dels estereotips i pre-
judicis que hi ha darrere la nostra manera 
de veure i de relacionar-nos amb la resta 
de companys i companyes. 
2 Analitzar les estratègies que l’equip 
educatiu aplica davant dels comporta-
ments abusius i discriminatoris. 
3 Revisar les pràctiques educatives en 
clau de coeducació. 
4 Adoptar algunes pautes per evitar 
l’androcentrisme i el sexisme en el llen-
guatge oral i escrit. 
5 Consensuar un pla d’accions per a 
fomentar la igualtat i la inclusió en un 
sentit ampli.  

activitats
El Pla Aplica la lupa! recollirà les accions 
i reflexions que ens portaran a millorar la 
nostra pràctica des de la perspectiva de 
la igualtat d’oportunitats. Cal que tingui 
una metodologia clara d’avaluació, que 
sigui transversal i que es facin les adap-
tacions necessàries a les circumstàncies 
de cada grup. 

Mirar per veure més enllà
Imaginarem com és la vida quotidiana 
de les persones que apareixen en retalls 
de tres o quatre fotos. Després, veurem 
com són les imatges senceres i tindrem 
informació real sobre ells i elles. Quins 
estereotips i prejudicis ens han influït en 

imaginar la seva identitat? Això ens ha de 
portar a analitzar si ens passa també amb 
persones o grups del nostre esplai.

Alerta, un virus anomenat  
discriminació! 
Hem de detectar en quines situacions es 
produeixen actituds i comportaments 
discriminatoris en el nostre esplai, en els 
grups, en l’equip educatiu, etc. 

Vacunes contra el virus! 
Cada educador i educadora decidirà 
quines són les tres estratègies princi-
pals que fa servir per combatre actituds 
intolerants i discriminatòries. Després, 
pensarà tres de noves que podria de-
senvolupar a partir d’ara.

En clau coeducativa
Analitzarem en profunditat, amb re-
cursos pedagògics de suport, quines 
pràctiques hauríem d’adoptar a l’esplai 
per coeducar i no contribuir més a refor-
çar tòpics i estereotips de gènere. Ens 
centrarem en el llenguatge i els contin-
guts que fem servir, els personatges i 
ambientacions que triem, els jocs i els 
usos dels espais, etc. 

L’esplai sense barreres! 
Recopilarem informació sobre diversos 
aspectes que poden influir positivament 
o negativament en la inclusió de totes les 
persones a l’esplai en el sentit més ampli 
del concepte.

activitat
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formar-se i 
fer xarx@  
una oportunitat  
per estar més  
preparats i  
preparades 

presentació
Durant el curs 2010-2011 disposarem 
de diferents espais de formació per tal 
d’aprofundir en els aspectes pedagògics, 
metodològics i pràctics. A més, compta-
rem amb una intranet que ens permetrà 
compartir i intercanviar recursos.

objectius educatius
1 Formar-se de manera continuada en 
els continguts de la proposta educativa 
i obtenir eines per a l’aplicació pràctica 
d’aquesta. 
2 Adquirir recursos educatius que 
ajudin a dinamitzar els grups d’infants, 
joves i famílies. 
3 Fer xarxa amb altres centres d’es-
plais, donar-se l’oportunitat d’aprendre 
dels altres i amb els altres. 

espais de formació
La formació de l’equip educatiu es de-
senvoluparà en diferents moments:
Movidic: jornada de presentació de la 
proposta educativa que constarà d’una 
conferència introductòria, una breu ex-
plicació de la proposta i el treball de la 
seva aplicació en petits grups. 
Comissions: grups de treball, de discus-
sió i d’intercanvi d’opinions i experiències 
especialitzats en diferents àmbits: pe-
tits, mitjans, joves, infància i joventut 
en risc d’exclusió social i discapacitats. 
Aquests grups acostumen a trobar-se 
mensualment. 
Seminaris: formació pedagògica especí-
fica que ens permetrà aprofundir en els 
continguts de la proposta educativa i de-
senvolupar noves estratègies de treball 
dins dels esplais.

Diada de tècniques: tast de diferents 
activitats, recursos i tècniques relaciona-
des amb la proposta educativa i que faran 
més ric el nostre ventall de recursos per 
treballar amb infants i joves. 
Sessions monogràfiques: formacions 
puntuals breus sobre temes d’interès i 
actualitat per a intercanviar reflexions  
i adquirir més coneixements. 

fer xarx@

A través de la intranet de les Unitats Terri-
torials i Comissions educatives i socials de 
la Federació Catalana de l’Esplai podreu 
comunicar- vos amb la resta d’esplais de 
la vostra unitat territorial i de la Federa-
ció en general. Podreu descarregar- vos 
documents i materials de consulta, fer 
arribar les vostres experiències 
i opinions, conèixer expe-
riències diverses, anotar 
les vostres reunions 
al calendari i compar-
tir fotografies en una  
galeria.

A més, tot el procés 
d’avaluació de la proposta 
educativa es podrà realitzar a través 
de la intranet.

activitat


