
Jocs coopera
us per treballar la   igualtat 

de gènere i la no violència  

Els jocs coopera�us són una eina fantàs�ca per educar per 

la no violència, dotant d’atrac�u l’ajuda mútua, al treball en 

equip, l’altruisme, la cooperació, el respecte per l’altre i la 

solidaritat. En aquests jocs l’alegria i el plaer de guanyar 

seran compar�ts entre tots i totes, així com la     frustració 

d’haver perdut.  
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Diguem NO a l´assetjament 

Saps com intervenir quan es donen situacions 

d´assetjament? Aprèn models i recursos per a l'abor-

datge educa�u a par�r d'estratègies de detecció i 

prevenció de maltractaments. 

Cultura de pau. Treballem  

l´enCORatja´t en la pe
ta infància  

La relació educa�va que establim amb l’infant, l’espai on 

duem a terme l’ac�vitat, el moment evolu�u de l’infant i 

del grup, els jocs i la metodologia de treball que em-

prem... tot influeix directament o indirecta en la cons-

trucció d’una convivència on prevalguin els valors del 

respecte i l’es�ma. En aquest taller analitzarem tots 

aquests aspectes i compar�rem eines que ens ajudin a 

intervenir des de la perspec�va de la cultura de la pau . 

Expressió Plàs
ca  

Taller per despertar la imaginació i potenciar la teva 

part més crea�va. A par�r de diferents tècniques i 

materials, faràs les teves pròpies creacions.. 
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Ges
ó de l´en
tat. Com fer un       

pressupost per les ac
vitats d´es
u  

Arriben les ac�vitats d´es�u i fer un pressupost us 

suposa un mal de cap. Apunteu-vos aquesta tècnica. 

Aprendreu a fer un pressupost, eina imprescindible 

per a planificar econòmicament les vostres ac�vitats, 

fer una previsió d'ingressos i despeses de l'en�tat, i 

garan�r la con�nuïtat dels vostres projectes.  

Comunicació no violenta  

Adquirir les eines per, en els diferents àmbits de la teva 

vida: crear relacions personals sa�sfactòries, basades 

en el respecte, la compassió i la cooperació, connectar 

amb les teves necessitats més profundes i comprendre 

les de l'altre, resoldre conflictes sense danyar les rela-

cions, saber dir "no" i acceptar el "no" de l'altre, resol-

dre sen�ments de culpa, por, vergonya, desenvolupar 

la capacitat d'escolta i empa�a. 



Primers auxilis i actuacions en cas 

d´emergència  

La primera actuació davant d’un accident és primordial 

per aconseguir una possible recuperació de la persona 

accidentada. En aquesta tècnica treballarem els coneixe-

ments bàsics en temes de salut i primers auxilis: preven-

ció d’accidents en les ac�vitats de lleure, valoració de 

l’accidentat i protocol d’actuació, actuació en situacions 

de primers auxilis en situacions lleus i greus. 

Com treballar el dol i les pèrdues 

amb els infants  

La societat en la qual vivim necessita, cada cop 

més, viure les pèrdues i el dol com el que són; pro-

cessos naturals. Els monitors i monitores, des de la 

nostra posició privilegiada, podem aprendre els 

coneixements relacionats i vehicular-los des de la 

transversalitat per tal de promocionar futures per-

sones sense por a viure i que sàpiguen afrontar el 

sen�ment de pèrdua i posicionar-se 

davant la mort.  
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L’E
ca en el lleure. Codi d'è
ca de Fundesplai 

Decret de lleure i que cal fer en cas d'emergència 

Protocol d'abús sexual Fundesplai 

Cuina Arte- SANA  

Desenvolupa la teva crea�vitat a través de 

l´Art més complert i complexe: la Cuina. 

Aprendràs a  fer receptes saludables, no mal-

baratar aliments i trucs i tècniques per treba-

llar la cuina amb els infants i joves.  A cuinar!  

Recursos per a treballar els trastorns 

de l´espectre au
sta (TEA)  

Els infants i joves amb trastorn de l’espectre au�sta 

necessiten una intervenció educa�va específica per 

tal de tractar diferents àmbits com podria ser: co-

municació i llenguatge, habilitats socials, etc. Dedi-

carem temps a conèixer la simptomatologia específi-

ca de les persones au�stes i la seva intervenció a 

nivell educa�u. 


