
*

els 
projectes 

i els cibercor-
responsals

presentació
Habitualment, la proposta d’activitats que 
fem per al grup d’adolescents s’estructura 
en projectes que pretenen inspirar-los 
perquè duguin a terme les seves pròpies 
propostes de treball. 

Enguany mantenim aquest plantejament 
i afegim el projecte dels Cibercorrespon-
sals com a eix transversal de les activitats 
que desenvoluparem al llarg del curs. 

Els Cibercorresponsals és un projecte im-
pulsat per la Plataforma de Organizaciones 
de la Infancia per promoure la participació, 
sensibilització i opinió dels adolescents a 
favor dels Drets de la Infància, utilitzant 
les tecnologies de la informació i la comu-
nicació. 

Proposem que aquest projecte serveixi 
per a què els vostres grups puguin com-
partir i intercanviar les seves opinions i 
vivències amb altres grups de joves de 
Catalunya i de l’estat espanyol. Hem triat 
aquesta proposta per diverses raons: 
. Promou nous usos de les noves tec-
nologies. Sovint l’ús de les TIC’s queda 
excessivament reduït a les xarxes socials, 
aquest projecte ofereix l’oportunitat de 
connectar-nos amb aquest món des d’una 
vessant més productiva, més saludable i 
segura. 

mètode educatiu
Amb els nois i noies adolescents tre-
ballem amb el mètode de projectes. 
Dissenyar un projecte no és només 
plantejar-se què farem sinó també per 
què ho farem, com ho farem i com hem 
viscut l’experiència. Per això, cal seguir 
unes etapes lògiques i senzilles, en les 
quals, intervindrà l’equip i el grup en 
diferents graus d’intensitat. 

Quan els projectes adquireixen una 
dimensió de servei a la comunitat 
esdevenen experiències d’aprenen-
tatge servei. En el marc del lleure, 
l’aprenentatge servei constitueix una 
manera d’aprofundir en els valors de la 
pedagogia del projecte i de practicar la 
ciutadania activa i compromesa. 

. Fomenta la participació, la reflexió críti-
ca, l’anàlisi i la capacitat per argumentar i 
exposar les opinions.
. Afavoreix el treball en equip. 
. És una oportunitat per conèixer altres 
joves, altres realitats i altres punts de 
vista. 
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l’espai virtual dels 
cibercorresponsals
Aquest projecte consisteix en un 
espai de comunicació i expressió a 
través d’una comunitat virtual edu-
cativa i segura. Cada jove participant 
disposa del seu propi blog, mentre 
que l’educador/a, construeix el blog 
del grup a través de les aportacions de 
cada jove en el seu propi espai.

La comunitat virtual és en realitat una 
xarxa social amb perfils, foros i con-
tactes per a compartir i relacionar-se, 
però sempre des d’un prisma educatiu 
i de seguretat on-line. Amb l’activitat 
treballem l’expressió, l’argumentació, 
els processos participatius... però, 
també, un aprenentatge conscient dels 
avantatges i riscos de les xarxes socials 

virtuals.

Per a més informació sobre 
aquesta iniciativa pitgeu 

el pdf de l’activitat Ci-
bercorresponsals. 

El projecte dels  
Cibercorresponsals es 

coordinarà des de la  
Federació. Tots els esplais i 

grups de joves interessats a  
participar-hi us haureu de posar en 
contacte amb la Federació a través 
de l’adreça federacio@esplai.org

activitats i projectes
Les set fitxes d’activitat que trobareu 
a la proposta educativa són propostes 
de treball al voltant dels tres eixos te-
màtics: gènere, discapacitat i pobresa 
i exclusió. Són un punt de partida i no 
esgoten ni molt menys totes les possibi-
litats de treball. Sí tenen com a finalitat 
última estimular la participació dels 
grups de joves i motivar-los de cara a la 
realització d’un projecte que contribu-
eixi a la igualtat d’oportunitats. 

Pitgeu el pdf Fes Aps guia jove 
aprenentatge servei per a joves. El 
material, elaborat pel Centre Promo-
tor Aprenentatge Servei, explica de 
forma molt planera com començar a 
fer projectes de caire social. El format 
i el vocabulari estan pensants perquè 
els joves el puguin llegir i conèixer  
experiències concretes. 

A més, les activitats pretenen reforçar 
els vincles entre els grups de joves dels 
esplais de Movijove, promovent l’inter-
canvi, la coneixença i la participació en 
projectes comuns. 

Per aquells grups de joves que s’en-
gresquin a dur a terme el projecte de 
Cibercorresponsals, les activitats de la 
proposta educativa els proporciona-
ran experiències i aprenentatges per al 
seu blog. Així doncs, proposem que els 
blogs que es creïn a través de la plata-
forma actuïn com a aparador del treball 
que realitzarem al voltant de la proposta 
educativa durant aquest curs. 

Inici de curs, tret de sortida!
No és una novetat dir que costa una 
mica endegar el curs amb els grups de 
joves. Acostumen a inscriure’s a l’es-
plai més tard que la resta dels infants, 
es mostren poc participatius, tenen el 
sentiment que l’esplai se’ls ha quedat 
petit... sembla que tota la feina i el bon 
rotllo de l’estiu s’hagi esfumat. 

I és que l’etapa de l’adolescència té això, 
és canviant i els esquemes no serveixen 
d’un any per l’altre. Per això, cal examinar 
bé quines estratègies hem de fer servir 
per mantenir el seu interès i per refor-
çar els llaços i els vincles perquè, malgrat 
tot, tinguem present que l’esplai és una 
experiència que deixarà empremta a les 
seves vides. 



Tot seguit recollim tres pràctiques per 
iniciar el curs amb els adolescents que 
han donat bons resultats:  

Posar-nos en contacte amb el grup de 
joves abans que comencin les activi-
tats de l’esplai. El tracte preferencial 
sempre agrada, els fa sentir més grans 
i importants. L’activitat pot ser quedar 
per dinar o fer un berenar. La idea és 
retrobar-nos per parlar de l’estiu, veu-
re les fotos dels campaments i les rutes 
i començar a planificar el curs. 

Organitzar una excursió de cap de 
setmana. Hi ha esplais que aquesta 
activitat els ha funcionat molt bé i fins 
i tot s’ha establert com a pràctica ex-
clusiva dels grups de joves. És a dir, la 
resta de grups saben que aquest tipus 
d’activitat només es fa quan arribes a la 
secció de joves. Això crea expectativa 
i forma part dels rituals de transició. 
El cap de setmana s’aprofita per pas-
sar-ho bé i per parlar dels interessos i 
dels projectes que voldrem dur a terme 
durant el curs. 

L’entrevista individualitzada. Un con-
tacte personal, individualitzat, lliure de 
la pressió del grup també pot ser una 
bona estratègia per establir contacte 
amb els adolescents a l’inici de curs. En-
tre d’altres qüestions, podem aprofitar 
per parlar de: 

.  l’experiència del curs anterior: èxits, 
desencisos, autovaloració.

.  les coses que li agradaria fer i les 
que no. 

.  els compromisos que té fora de  
l’esplai 

.  aspectes de la seva vida familiar: 
responsabilitats, relacions amb la 
família, etc. 

És important que les primeres activitats 
siguin estimuladores i atraients, i també 
és necessari que els i les nostres joves 
coneguin des de l’inici de curs la pro-
posta de treball que els plantejarem. 
Aquesta proposta, naturalment, ha de 
ser compatible amb els seus interessos i 
projectes. Sovint, però, els grups desco-
neixen que hi ha altres joves que també 
estan abordant les mateixes qüestions, 
i que potser també s’han engrescat a 
realitzar algun projecte dels plantejats 
a la proposta educativa. Obviar aques-
ta dimensió col•lectiva és perdre una 
bona oportunitat per intercanviar ex-
periències i augmentar l’autoestima i la 
identitat del moviment de joves. 

La vida quotidiana i l’organització 
del grup d’adolescents
Per tal que els i les joves s’impliquin, se 
sentin protagonistes dels seus projectes 
i s’hi comprometin, és necessari pensar 
en un cert estil de vida quotidiana, una 
certa organització del grup que ho faci 
possible.

Quan un grup gaudeix ja d’una certa ex-
periència en la realització de projectes, 
la vida quotidiana i l’organització interna 
sol estar força assumida per cadascun 
dels seus membres. Però per a un grup 
que comença a ser capaç d’autogestio-
nar-se, el projecte que tira endavant és 
en si mateix una experiència organitza-
tiva que posarà a prova les capacitats i 
la cohesió del grup. 

Per això és important definir algunes 
estratègies de funcionament del grup 
que marcaran un ritme creixent de par-
ticipació: 

.  El nom, la història i les tradicions 
 del grup.
.  Les normes de convivència.
.  El disseny del projecte i l’organització  
 interna
.  Els estris concrets d’estimulació i 
 informació.
.  Els espais de valoració i reflexió.
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El nom, la història i les  
tradicions del grup

Un nivell primari d’identificació i, per 
tant, d’apropiació i protagonisme és la 
percepció positiva del nom, la història 
i les tradicions del grup. Tots aquests 
elements d’identitat són educatius i 
estimulen la participació precisament 
quan transcendeixen la pròpia identi-
tat, és a dir quan trenquen el mirall del 
melic al qual tan aficionats són, de tant 
en tant, els adolescents.

Quan la tradició més arrelada de pre-
parar campaments és pintar-se una 
samarreta, quan el llistó d’autogestió 
està en propostes del tipus fer-se tre-
netes, quan les activitats més divertides 
que es recorden són les festes d’ani-
versari, quan ens passem tres mesos 
per inventar-nos un nom per al grup... 
potser el que estem alimentant és més 
el narcisisme que la participació. Que 
el grup demani aquestes coses entra 
dintre del que podem considerar nor-
mal, però els educadors hem d’estirar el 
nivell maduratiu dels nois i noies oferint-
los alternatives, novetats i motivacions  
diferents.

El nom del grup té valor quan és sinò-
nim o s’associa a una acció, fet o projecte 
encoratjador i valuós i, en el cas dels 
adolescents, aquesta acció, fet o pro-
jecte suggerit pel nom del grup és millor 
si té relació amb terceres persones o 
amb l’entorn, i no directament amb ells 
mateixos. 
La història s’ha d’amanir precisament 
amb aquests fets: accions o projectes 
que caracteritzen el grup i el qualifiquen 
més enllà del que podria ser i fer una co-
lla espontània del carrer.

Les tradicions del grup ens han de servir 
per reforçar els valors humans. 

Les normes de convivència
Tota col•lectivitat s’ha de dotar d’unes 
pautes mínimes de comportament, 
d’unes “regles del joc” que assegurin 
no solament la convivència harmònica, 
sinó també l’assoliment de les fites que 
s’ha plantejat. Per aquest motiu, amb els 
adolescents cal pactar i aprofundir en 
unes normes bàsiques de convivència 
prou explícites com perquè sigui pos-
sible referir-s’hi quan calgui. Aquestes 
pautes tindran en compte:

• L’estil de relació personal i d’ambient 
de grup que volem.
• L’estil de relació amb l’entorn: local, 
materials, relacions amb persones de 
l’entorn, etc.
• Els criteris que té l’entitat en relació a 
temes com el tabac, el consum d’alcohol, 
l’ús de mòbils i mp3, i altres.
• Els compromisos adquirits a partir 
de la vida de grup, la distribució de res-
ponsabilitats, els projectes i activitats 
triats, etc.

Els i les adolescents han de participar 
en l’establiment de les normes de convi-
vència, han de proposar-ne més, afegir 
matisos i fer-les seves. Ara bé, tot allò 
que és de sentit comú o de criteri gene-
ral de l’entitat no s’hauria de qüestionar. 
S’han de conèixer i raonar els motius de 
les normes, però és molt possible que, 
per exemple, una norma de no consu-
mir alcohol no aixequi entusiasme entre 
els joves i no per això se n’ha de tolerar 
l’incompliment.
 



El disseny del projecte i  
l’organització interna

La maduresa del grup d’adolescents 
ve determinada per la capacitat d’au-
toorganitzar-se i ser capaços de crear 
i tirar endavant activitats i projectes 
amb sentit. Per això, la idea de projecte 
ha d’anar lligada, indissociablement, a 
la de grup. El grup serà més educatiu, 
identificador i satisfactori per a cadas-
cun dels seus membres en la mesura 
en què s’associï a creacions concretes, 
socialment interessants o valuoses (per 
veure exemples concrets de projectes, 
pitgeu l’enllaç http://www.esplai.es/
compartir/06-1x.html)

A nivell organitzatiu, d’entrada, i a no 
ser que el grup sigui molt reduït, hem 
de descartar fer-ho tot entre tots, que 
és la manera de no fer res efectiu. No 
podem negar que el grup moltes vega-
des acaba sent la coartada per eludir les 
responsabilitats individuals i, en defini-
tiva, per infantilitzar cadascun dels seus 
membres.

El model organitzatiu pot crear-se a 
base d’instaurar l’assemblea i el treball 
per comissions. 

L’assemblea: 
• Són reunions de tot el grup i serveixen 
per parlar dels projectes, organitzar les 
activitats, repassar el calendari, etc. 

• S’organitza periòdicament i tot el grup 
n’està al corrent. 

• També és un espai de valoració, 
d’anàlisi i de catarsi del grup. 

• Els temes de l’assemblea són propo-
sats tant per l’equip educatiu com pel 
grup de joves. 

• Es dota de recursos organitzatius 
específics: un/a jove assumeix la mode-
ració de la reunió, un/a jove pren acta 
de la reunió, etc. Tots els acords queden 
recollits en una llibreta de l’assemblea. 
Actualment també podem fer servir les 
TIC’s i dotar-nos d’un espai virtual tipus 
blog per deixar constància i informar 
tothom. 

Les comissions: 
• Serveixen per assumir tasques con-
cretes de preparació, coordinació o 
execució, explicitades prèviament.

• Comporten uns aprenentatges d’ha-
bilitats i capacitats que s’han de tenir en 
compte.

• Comprenen un nombre de membres 
variable segons la tasca (hi ha feines 
que no les poden fer moltes persones 
alhora).

• Tenen una durada raonable, que per-
met combinar la rotació de càrrecs, les 
aficions i capacitats de cadascú i l’eficà-
cia en els resultats.

• L’existència de comissions no eximeix 
de responsabilitats a la resta del grup, 
sinó que serveix, directament, per esti-
mular la participació i la motivació dels 
nois i noies adolescents. 
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Els estris concrets d’estimulació i 
d’informació

La vida quotidiana i l’organització del 
grup han de tenir uns elements visi-
bles de suport que ajudin a consolidar 
el model de funcionament i que, a més, 
subratllin l’efecte de compromís explícit 
davant de tothom.

Per això, val la pena utilitzar diversos 
recursos molt gràfics, com ara:
• Murals o cartells on figuri, de manera 
esquemàtica, clara i vistosa, l’organit-
zació del grup.
• Butlletí o full informatiu que reculli el 
dia a dia o el funcionament dels projectes 
i activitats del grup, fent esment de les 
responsabilitats i càrrecs de cadascú.

• Agendes o calendaris unipersonals i 
col•lectius (en aquest cas, tipus mural 
de paret), on es reculli la programació 
d’activitats, dies de preparació, dates 
màximes, etc.
• Si el vostre grup s’ha dotat d’un es-
pai virtual tipus blog, plana facebook, 
twitter, etc... aprofiteu-lo com a mitjà 
informatiu i retroalimenteu l’espai amb 
missatges que engresquin, amb imatges 
de les activitats i el projectes, etc. 

Els espais de valoració i reflexió

L’estil de funcionament del grup ha 
d’incloure, periòdicament, espais na-
turals de valoració del grup. Aquests 
espais tenen com a funció prendre 
consciència del funcionament del grup, 

preveure els passos següents a fer, re-
soldre els petits conflictes i estimular 
la reflexió i el pensament abstracte 
per part dels nois i noies. Els espais 
de valoració i reflexió prenen especial 
rellevància en un programa d’educació 
per a la igualtat d’oportunitats, ja que 
la participació crítica de tothom és 
indispensable per a la construcció de 
relacions més igualitàries. 

És important estimular una valoració 
sincera i constructiva, que sigui certa-
ment motivadora de cara a properes 
experiències i que ajudi a interioritzar i 
treure el màxim suc possible a l’activitat 
que s’ha dut a terme.

comissions d’organització general comissions associades a projectes

• Funcionen durant tot el curs, independentment del 
tipus d’activitats o projecte triats.
• Corresponen a les funcions estandaritzades de qual-
sevol associació: manteniment del local, decoracions, 
economia, etc. 
• En la majoria dels casos, són comissions de pocs mem-
bres (màxim 2 o 3). En alguns casos, poden ser càrrecs 
individuals. Aquests equips poden ser rotatoris al llarg 
del curs. 

• Funcionen segons la durada de les activitats concretes 
dels projectes.
• Tanmateix, la previsió demana que comencin a funcionar 
amb molt de temps d’antelació. Per exemple, una comissió 
que prepara la ruta de l’estiu ha de començar a funcionar 
a l’octubre, encara que sigui amb poca intensitat. 
• Asseguren la previsió, coordinació i implicació dels i les 
joves en les activitats i projectes.
• En la mesura en què les activitats són globals, la co-
missió que coordina i prepara una activitat (per exemple, 
un campament) ha de preveure distribuir totes les feines 
entre la resta del grup.
• Poden ser comissions de 3, 4 o 5 membres, però perden 
efectivitat com més grans són. De vegades, haurem de 
preveure una funció de coordinació dins de la comissió, 
sobretot si aquesta és de 4 o 5 persones.

A títol d’exemple: 


