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Totes les dades d’impacte i valoració que apareixen en aquest informe han estat extretes de l’enquesta anual de la Federació, que ha respost un
90% de les entitats actives i amb més d’un any de pertinença a la Federació. Moltes gràcies a totes i tots!
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Atenció integral a infants, joves i les seves famílies
Projectes d’educació en el lleure
ESPLAI VOLTRERA D’ABRERA
Abrera

c

ESPLAI JUVENIL LES PÍFIES
Els Hostalets de Pierola

ESPLAI PICA PINS
Aiguafreda

c

GRUP D’ESPLAI ESPURNES
D
Esplugues de Llobregat

c

ASSOCIACIÓ D´EDUCACIO
EN EL LLEURE PUNT SUD
Gandesa

D

ESPLAI PICAPARETS
Alcanar
ASSOCIACIÓ DE LLEURE ESPORT
COMKEDEM Barcelona
Associació Educativa Xera
Barcelona
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
I EDUCATIVA DINÀMIC
Barcelona

c

CENTRE D’ESPLAI EL MAMUT
D’AUSIÀS MARCH Gavà

D

ASSOCIACIÓ JUVENIL
SALSA JOVE Girona

CENTRE D’ESPLAI DRUIDA
Barcelona

D

c

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A
LA PARÀLISI CEREBRAL (JOKIN)
c
Barcelona

c

LA TORTUGA CENTRE D’ESPLAI
INFANTIL LA TRINITAT Barcelona

c

GRUP D’ESPLAI URAKA
Begues

c

ASSOCIACIÓ L’OLLA,
ESPAI DE LLEURE EDUCATIU
Caldes de Montbuí

D

c

ESPAI INFANTIL LA GRESCA - CERDANYOLA
Cerdanyola del Vallès
D
D

ASSOCIACIÓ CENTRE D’ESPLAI
EL RACONET Cervelló

ESPLAI FONTSANTA-FATJÓ
Cornellà

D

D

D

D

CENTRE D’ESPLAI GIRAVOLT
Masquefa

c
c

c

c
c

CENTRE D’ESPLAI
EL NUS
D
St Joan Despí

D

c

c

c

c
D

c

ASSOCIACIÓ LA CASETA HORTONENCA
St Llorenç d’Hortons

c

ESTIU AL PAS Palafolls

c

D

GRUP D’ESPLAI EL CASTANYOT
St Joan Despí

D
D

GRUP INFANTIL SANT COSME (ESPLAI GISC)
El Prat de Llobregat
D c

ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
DE RIPOLLET-APADIR
c
Ripollet

GRUP D’ENTITATS EL VENDRELL EDUCACIÓ I
LLEURE (ESPLAI LA BALLARUGA)
El Vendrell
D

GRUP RECREATIU EDUCATIU SOCIAL CULTURAL
I ALTERNATIU, G.R.E.S.C.A.
D c
Ripollet

c

CENTRE D’ESPLAI ELS CARGOLS
St Pau d’Ordal

c

CASAL INFANTIL I JUVENIL
EL QUIJOTE St Vicenç dels Horts

D

ESPLAI MONTSPLAI
Sta Margarida de Montbuí

c

CENTRE D’ESPLAI
GUADALHORCE Terrassa

D

ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA
LA CASA DEL SOL NAIXENT Tremp
ESPLAI ENDINSA’T
Vilanova del Camí

D

c

SUPORT A LA QUALITAT DE VIDA DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT I LES
SEVES FAMÍLIES
Vilanova i la Geltrú / Gavà

D Esplai diari

Projecte d’estiu

petita infància

c

menjador

projecte Joves

PROJECTE D’ATENCIÓ ESPECÍFICA
a la diversitat funcional

extraescolars

Esplai cap de setmana

c

c

CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
- ANTONI GAUDÍ
St Joan Despí

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL
I JUVENIL TREU BANYA Mòra d’Ebre

EL GRUP DE POLINYÀ
- AULA DE TARDA Polinyà

D

CLUB D’ESPLAI
EL TRICICLE St Joan Despí D

c

ADIMIR
Montcada i Reixac

D

D

ESPLAI MARCIANET
St Bartomeu del Grau

CLUB D’ESPLAI
DIVERSITAT LÚDICA
St Feliu de Llobregat

ESPLAI LES PINYETES Masroig

EL GRUP DE POLINYÀ Polinyà

D

CENTRE D’ESPLAI EL NUS
TORREBLANCA St Joan Despí

c

c

ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL
LA MINA St Adrià de Besos

ASSOCIACIÓ ESPLAI LA MADUIXA
St Cebrià de Vallalta

c

D

c

ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL
XERINOLA St Carles de la Ràpita

c

c

CLUB D’ESPLAI
BELLVITGE
Hospitalet de Llobregat

ASSOCIACIÓ CULTURAL MuBe
Rubí

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL I JUVENIL
EIXIDA CAMPS BLANCS
D c
St Boi de Llobregat

c

ASSOCIACIÓ COORDINADORA
D
DE COL·LECTIUS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT DE L’HOSPITALET
Hospitalet de Llobregat
D

c

ESPLAI LA BARRETINA
St Boi de Llobregat

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA
ENLLEURA’T
D c
Mataró

ASSOCIACIÓ DE LLEURE PER A NENS I JOVES
AMB DISCAPACITAT DISPRAT-LLEURE
El Prat de Llobregat D c
CENTRE D’ESPLAI EL GLOBUS
El Prat de Llobregat

ASSOCIACIÓ ESPIRALL
BELLAVISTA
Les Franqueses del Vallès

CENTRE D’ESPLAI
DE CAN SERRA
Hospitalet de Llobregat

D

AAVV DE VISTA ALEGRE.
SECCIÓ JUVENIL ELS DIMONIETS
Alternatius Castelldefels

CENTRE D’ESPLAI INFANTIL
I JUVENIL MOWGLI Cornellà

c

ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI D
PUBILLA CASES CAN VIDALET
Hospitalet de Llobregat - Esplugues

XINO- XANO MIRALLETES
Barcelona

CASAL JOVE LA GRESCA
Cerdanyola del Vallès

c

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
D
ESPÍRALL
Les Franqueses del Vallès

ESPLAI RIUROIG Rubí

ESPLAI PINGÜÍ
St Andreu de la Barca

c

ASSOCIACIÓ JUVENIL CAMPIQUIPUGUI
La Riera de Gaià

c

ESPLAI TRENCALÒS
Barcelona

XINO-XANO ASSOCIACIÓ
DE LLEURE Barcelona

c

GRUP D’ESPLAI GUARDIOLA
Guardiola de Bergadà

D

LES MONGES ASSOCIACIÓ CULTURAL RODA
DE BERÀ- ESPLAI CA L’OLIVERAR
c
Roda de Barà

c
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Nova Junta Directiva: Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, Esplai El Raconet, Esplai El Tricicle, Esplai Espurnes, Fundesplai, Esplai La Barretina, Esplai Endinsa’t, Esplai Marcianet, Esplai Can Serra, Club d’Esplai Bellvitge, El Grup de Polinyà, Esplai El Pingüí, Xino-Xano Associació
de Lleure, Centre d’Esplai Guadalhorce, Associació Educativa Espirall, Esplai Fontsanta-Fatjó, Esplai GISC, Club d’Esplai Diversitat Lúdica

Des de la Federació, es continua treballant de forma
transversal per la continuïtat i millora dels esplais de la
Federació i en la direcció dels esplais propis, amb la
voluntat de posar a l’abast d’infants i famílies un model
d’educació en el lleure de qualitat i amb equitat.

coronar simultàniament cims de Catalunya, com a activitat
per reforçar la proposta educativa CAMINS. També en
aquesta línia hem continuat impulsant la formació en el
marc de l’excursionisme amb noves propostes en el marc
del projecte t’aTRAVESSA’s.

La Jornada Anual de Federació al mes gener, es va celebrar a Barcelona, a l’escola Calderon de la Barca i a la seu
del districte de Nou Barris. Enguany la jornada va incloure,
a més dels espais destinats a la formació i la reflexió i l’espai d’AGOfedesplai, la celebració del 1r festival de cinema
jove per la transformació social Edufilms, una activitat que
va posar de relleu el valor pedagògic de projectes amb
joves a través del cinema i que va servir de reconeixement
a la tasca de molts joves de les entitats d’esplai que des de
fa uns anys estan utilitzant aquest llenguatge com a mitjà
per expressar els seus neguits. A més, va ser un altaveu
públic d’aquesta tasca, alhora que un compromís de la Federació per continuar impulsant aquest tipus de projectes.

Durant tota la primavera es van anar succeint propostes
col·lectives tant des de les Unitats Territorials, com des
de les Comissions Pedagògiques, un signe més del bon
moment pel que estan passant els diferents grups de treball col·lectiu i el sentiment de pertinença a la Federació.
Destacar una nova edició del Ral·li Jove, engunay celebrat
a diferents municipis del Vallès Occidental, amb la participació de més de 200 joves, monitors i monitores.

En el marc de l’Assemblea General es va donar el relleu
de Junta Directiva amb la nova presidència de la Sheila
Beltran (Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de l’Hospitalet)
i de la Maria Ferrer (Esplai El Raconet de Cervelló), que
rebien el relleu del Marc Alcaraz (Esplai Espurnes d’Esplugues de Llobregat) després de 3 anys de mandat.
Durant el mes de març, tots els esplais de la Federació
van ser cridats per assolir de nou el repte col·lectiu de
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Festa Esplai 2017, va ser, després de l’anul·lació per pluja
de l’any anterior, un moment de celebració i cloenda de
curs i l’arrencada de la campanya d’estiu. Una campanya
d’estiu que ha estat de nou un moment d’acompanyament
proper a les entitats i d’assessorament en la millora dels
aspectes de gestió de les activitats de vacances.
Cal destacar la realització d’un intercanvi internacional
amb joves de 3 entitats de la Federació (Esplai GISC, Esplai
Can Serra i Esplai Tricicle) amb joves de Fédération Léo
Lagrange (França), en el marc d’un projecte europeu Erasmus+ on 30 joves han pogut expressar els seus neguits
davant problemes que els són comuns a través de la
creació d’una cançó, en format de rap, i el seu video-clip.

esplai.fundesplai.org

perspectiva
àmbit general
general
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Festa Esplai 2017

DUDI 2017

Intercanvi Internacional

Aquest projecte dona continuïtat a la col·laboració que
des de fa anys fomentem i cuidem amb l’entitat francesa
d’educació en el lleure.
Al llarg de tot l’any, s’han continuat impulsant molts projectes, ja iniciats en anys anteriors, i d’altres de nous: foment de l’excursionisme, edició de curtmetratges, pla
de formació per a monitors i monitores a les comissions
i unitats territorials, formació per a famílies, revisions oculars amb la Fundació IMO, acollida de projectes d’ApS
d’estudiants universitaris i joves americans, cicle d’accions
formatives en temàtica de gènere i violència zero...
Volem destacar que, en col·laboració amb la UIC, hem
endegat una recerca per avaluar l’impacte de la parti-

cipació interna que generen els projectes d’aprenentatge servei. La recerca s’està duent a terme amb la col·
laboració de 3 centres d’esplai.

En paral·lel, al llarg de tot l’any, des de la Comissió Pedagògica de Proposta Educativa s’ha estat treballant en la
concreció de la fonamentació i recursos de la nova Proposta Educativa Encoratja’t proposta educativa per la igualtat
de gènere i la violència zero que desenvoluparem al llarg
dels dos propers cursos 2017-2019 i que posa el focus en la
necessitat d’educar infants i joves en els valors de la cultura
de la pau i la coeducació per avançar en pro d’unes relacions més igualitàries i basades en el respecte a tothom
i per una societat lliure de discriminacions i de qualsevol

esplai.fundesplai.org

forma de violència. Aquesta proposta compta amb la col·
laboració de l’escriptora Gemma Lienas, que ha creat 4
contes inèdits que reforcen la fonamentació pedagògica
de la proposta: La Carlota s’encoratja.
Encoratja’t va veure la llum en el marc del Movidic, la
trobada de monitors i monitores que dona el tret de
sortida al curs, al mes de setembre i que enguany ha estat
en forma d’acampada. Aquest format ha donat un nou
aire a la trobada, creant un ambient de convivència molt
especial. L’entorn immillorable del Castell de Montesquiu
i totes les facilitats donades per l’Ajuntament del municipi,
van fer de la Jornada un moment col·lectiu molt especial
malgrat i la baixada en la participació respecte a models
d’un sol dia d’anys anteriors. Un aspecte a destacar de
la jornada ha estat l’especialització de totes les accions
formatives al voltant de la nova proposta educativa.
En l’àmbit de suport a la gestió de les entitats, cal destacar
la posada en marxa i la optimització d’eines virtuals de
treball i comunicació, com la Intranet, el Banc de Recursos
o el Gestor d’Activitats, que han aglutinat molts esforços
tècnics però alhora estan reportant resultats positius tant
per al seguiment de les entitats des de la Federació, com
per a les pròpies entitats en el seu creixement.
En paral·lel, al llarg de tot l’any, des de la Comissió Pedagògica de la Proposta Educativa s’ha estat treballant en
la concreció de la fonamentació i recursos per la igualtat
de gènere i la violència zero, amb la Proposta Educativa
Encoratja’t.
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65

115

entitats
federades

projectes d’educació
en el lleure

16.119 1.494

Som molt i
a molts llocs!

infants i joves

monitors i monitores

Val d’Aran
Alt Empordà

Pallars Sobirà
Cerdanya
Ripollès

Alta Ribagorça

Garrotxa

Pla de l’Estany

1

Alt Urgell
Berguedà

1
Pallars Jussà

1
Osona

Solsonès

La Selva
Bages

Vallès Oriental

1

Noguera

3
7

Anoia
Pla d’Urgell

4

Urgell

Barcelonès
Alt Penedès

2

Segrià
Garrigues

Conca de Barberà

Baix Penedès

Garraf

1

Alt Camp
Tarragonès

Priorat

2

1
Baix Camp

1

Baix Ebre
Montsià

2

6

20

13

5

entitats noves
federades

18
46
comarques

Ribera d’Ebre

1

1

Baix
Llobregat

Maresme

3

Vallès Occidental

Segarra

Terra Alta

Gironès

Entitats d’esplai

municipis

esplai.fundesplai.org
esplai.fundesplai.org

àmbit territorial
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El equips educatius

FORMACIÓ EN:

ACCIÓ AMB:

16%

23%

directores

44%
monitores

40%

sense titular

joves

72%

Casal Estiu 2017

petits
i mitjans

68% 32%
monitores

4%

monitors

petita
infància

Els infants i destinataris

52% 48%
noies

nois

6% 74% 13% 7%

petita
infància

adults
joves

Petits i
mitjans

esplai.fundesplai.org

7

àmbit territorial

32

Avançar en la coordinació i
dinamització de les UUTT.
Hem continuat treballant per a reforçar les Unitats Territorials com a
espais d’intercanvi i aprofundiment
que ajudin a incrementar el sentiment
de pertinença de les entitats a la Federació i als projectes que aquesta
impulsa. Hem introduït un nou format
a les reunions, incorporant l’element
formatiu per tal d’aprofundir en alguna temàtica d’interès, o bé en els
continguts propis de la proposta educativa, per ajudar en la comprensió i
en la seva posada en pràctica.
En algunes UT, s’han organitzat trobades més llargues, de jornada partida,
per a donar cabuda la formació i la
preparació de la Jornada Anual de
la Federació (Agofede).
En general, s’ha desenvolupat una
tasca de coordinació territorial de
qualitat, que ha tingut present la diversitat d’esplais i les seves necessitats, personalitzant processos i ajustant
les expectatives. S’han aprofitat les UT
també per a fer seguiment individualitzat d’algunes entitats més llunyanes. Tot i així, la participació en alguns
territoris ha perdut força ja que algunes entitats no participen amb tanta
freqüència (UT Vallès, UT Sud...) i han
perdut interès. En alguns altres, com la
UT Barcelonès ha començat a trobar
la seva dinàmica territorial, amb noves
entitats i noves aportacions, i un major
compromís per part de totes.

UT Sud (9): Ens trobem en un mo-

entitats
participants
a les UUTT

UT Barcelonès

espai d´utilitat. A més, s’ha dut a terme
un pla formatiu per a compartir bones pràctiques, treballar el lideratge i
la iniciativa dels joves que assumiran
aquestes responsabilitats per tal de
garantir que hi hagi un bon relleu generacional, ja que, hi ha moltes entitats
del territori i de la UT que venen d´un
relleu recent o estan en procés.

UT Baix Llobregat (17): Ha crescut
amb un bon nivell de participació. Hi
ha una combinació d’esplais de funcionament diari i de cap de setmana
i els assistents són majoritariament
els responsables de les entitats, dels
quals sis d’ells formen part de la JD
de la Federació. S’ha potenciat el
coneixement entre entitats així com
l’intercanvi d’opinions i experiències
al voltant de models de gestió, acompanyament de l’equip, relació amb
l’administració pública,.... Una nova i
potent incorporació (Dimoniets) aporta aire fresc a la UT.
UT Barcelonès (14): ha trobat la

UT Anoia- Alt Penedès (10): Du-

S’ha avançat en el coneixement entre
les diverses entitats que formem la UT
i ara es vol reflexionar conjuntament

8

55

activitats
col·lectives,
amb presència
UUTT
de

ment d’incertesa com a UT, perquè
algunes entitats històriques han deixat
de fer activitat durant el curs. Aquest
fet se li suma que una gran part de les
entitats que la conformen únicament
fan activitat a l´estiu, fet que dificulta els
espais de trobada. Ens proposem fer
un parell de reunions a l´any, garantint
la participació de la majoria d´entitats.

rant el curs, s’ha implicat a nous monitors/es a la UT, per a fer que sigui un

INFORME DE GESTIÓ 2017-2018

seva dinàmica territorial avançant en
el sentiment de pertinença a la UT.
S’ha consolidat la participació d’un
nucli d’entitats que assisteix a totes les
trobades amb un bon clima de compromís, empenta i implicació i que es
planteja col·lectivament què fer per
apropar la resta d’entitats.

sobre el relleu generacional i la motivació del voluntariat a les entitats.
Amb la recent incorporació de noves
entitats, esperem es reforci encara
mes la dinàmica territorial.

UT Nord (6): S’ha realitzat una formació específica sobre l’aplicatiu
“Gestor d’Activitats” que ha fet sumar
entitats a la campanya d’estiu, i la millora en l’ús d’aquest. Tot i que la UT
ha perdut una entitat al llarg de l’any,
segueix implicada i amb un compromís ferm en la participació a les
reunions. Alguns esplais han començat amb força l’arrancada de la nova
proposta educativa: el vídeo espot
de l’esplai la Maduixa, les activitats
sobre gènere de l’Enlleura’t i l’Estiu al
Pas... S’ha fet xarxa entre les entitats
que en formen part amb noves propostes col·lectives i la incorporació
de nous monitors/es a la UT.

UT Vallès (7): Ha estat un any complicat de seguiment a la UT i algunes
entitats han perdut les seves motivacions territorials. A les reunions realitzades, la participació ha estat escassa,
han caigut dues entitats. Tot i així, la
proposta de les entitats és potenciar les accions lúdico– formatives col·
lectives en benefici de la UT. Per ex.
el curs de pre-monis a Polinyà obert
als joves de tot el territori. A més, hi
ha interès en retornar a les trobades
col·lectives d’infants i joves que s’havien dut a terme.

esplai.fundesplai.org

àmbit territorial

INFORME DE GESTIÓ 2017-2018

1.259

infants
i joves en
propostes
col·lectives

314

monitors i monitores
a les diferents
propostes de
formació i intercanvi

Plantada jove 2017

Aquest 2017, s’han sumat al nostre projecte 4 noves entitats, fruit de diferents trobades de treball conjunt entre
la Federació i les entitats interessades:

#ENRUTA

L’esplai Les Pífies (Hostalets de
Pierola) i s’ha incorporat a la UT
Anoia-Alt Penedès.

Territori Vallès (6 i 7 de maig)

L’Esplai Els Dimoniets Alternatius (Castelldefels, barri Vista Alegre) i s’ha incorporat a la UT Baix
Llobregat.

FESTA ESPLAI

Arreu de Catalunya

4 entitats

Objectius 2018

RAL·LI JOVE VALLÈS

Reforçar un seguiment de
qualitat a tots els territoris
adaptant la dinàmica necessària a cadascuna d’elles, ja
que les realitats de les entitats
són molt diverses i sovint no
responen a models semblants
de funcionament.

157 joves
36 monitors/es
15 entitats
El Prat de Llobregat (7 de maig)

1.936 participants / 35 entitats

INTERCANVI INTERNACIONAL

L’Associació cultural MUBE
(Rubí) que s’ha incorporat a la UT
Vallès.

Castelldefels (27-31 de juliol)

L’ Associació Casal Infantil la
Mina (St. Adrià del Besós) i s’ha incorporat a la UT Barcelonès.

MOVIDIC

Les principals activitats col·lectives
que s’han dut a terme com a Federació han estat:

Joves entitats del Baix Llobregat
(Can Serra, Tricicle i GISC) i joves
de l’entitat francesa Leo Lagrange
Montesquiu (16 i 17 de setembre)

193 monitores i monitors
de 28 entitats

SOM INFANTS SOM PRESENT
Barcelona (18 de novembre)

JORNADES DE LA FEDERACIÓ

100 participants / 2 entitats

Barcelona (28 de gener)

DRET AL LLEURE

229 monitors monitores
responsables d’entitats
42 entitats assistents

CIMS PER LA INFÀNCIA
Arreu de Catalunya (11 de març)

18 cims / 16 entitats
esplai.fundesplai.org

Arreu de Catalunya
(18 al 20 de novembre)

100 entitats: esplais,
escoles i altres associacions
41 esplais / 54 escoles
3 entitats resta estat espanyol

Potenciar els espais d’intercanvi i/o activitats col·lectives
que sorgeixin de les pròpies
dinàmiques de les UT’s i/o
de les Comissions pedagògiques.
Fidelitzar les píndoles formatives dins dels espais de
reunions de les unitats territorials.
Seguir apostant per l’increment de la base social de la
Federació, especialment en
aquells territoris amb menys
presència (UT Sud).

9
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I Festival Edufilms. Sortida T’atravesses

Realitzar un suport i assessorament als centres d’esplai per
tal de continuar millorant en
la qualitat educativa de les activitats, projectes i programes.
Continuar promovent i facilitant la participació i la implicació dels esplais en l’elaboració de la proposta educativa.
Implementar una proposta
formativa global al conjunt
de necessitats. Desenvolupar
projectes educatius i socials
que aporten millores en la
pràctica educativa i social de
les entitats.
EnCORatja’t! la nova
proposta educativa
EnCORatja’t, per la igualtat de gènere i la violència zero, és la nova
proposta educativa que desenvoluparem durant els propers dos cursos
2017- 2019 i que farà de fil conductor
de les activitats de lleure educatiu
que organitzem als esplais, menjadors escolars, espais familiars de
petita infància, activitats extraescolars ...
Tota la nostra acció educativa amb
infants, joves, famílies i comunitat
s’impregnarà de l’essència d’aquesta proposta i oferirà espais de reflexió, formació i activitats per educar
en els valors de l’estima, el respecte,

10

Logo Proposta Educatica 17-19

l’empatia, la solidaritat, la llibertat, la
diversitat i el coratge.
Les activitats i projectes que s’emmarquin dins del programa estaran
basades en els valors de la coeducació, en la participació i la capacitat
de les nenes i els nens per transformar el seu entorn i avançar cap a
la igualtat d’oportunitats real entre
totes les persones.
Destaquem que EnCORatja’t ha
estat el programa seleccionat per
ABACUS per vincular-lo a la seva
campanya “Adam, la joguina que
no existeix”, per tal de sensibilitzar
sobre els estereotips de gènere en
el joc.

Festival de cinema Edufilms
Des de fa uns anys, el cinema, com
a forma d’expressió cultural i social
i com a mitjà per defensar idees, ha

esdevingut entre els grups de joves
dels esplais una eina d’aprenentatge servei i d’educació en valors
molt potent. Així va quedar palès
al Festival Edufilms, celebrat al mes
de gener, on es van presentar 6 curtmetratges i 3 espots publicitaris de
temàtica social de gran qualitat. El
festival va esdevenir una plataforma
de gran impacte mediàtic (premsa,
televisió, ràdio...). Edufims, A més a
més, es va presentar en la 6a Jornada d’Aprenentatge Servei i va
obtenir molt bona valoració.
Al 2018, gràcies al suport de l’Obra
Social La Caixa, al departament de
Cultura de la Generalitat i la col·
laboració de l’associació Mèliés
i Càmeresacció, organitzarem la
II edició del Festival i comptarem
amb les produccions audiovisuals
de prop de 10 centres d’esplai. El
festival es dissenya i es realitza amb
la participació activa dels grups de
joves.

III edició del curs
T’aTRAVESSA’s
Per tercer any consecutiu, s’ha organitzat el curs de muntanya t’aTRAVESSA’s adreçat als equips educatius
amb l’objectiu de millorar habilitats i
coneixements sobre excursionisme
i enfortir els vincles entre els esplais.
En aquesta ocasió es va organitzar
una sortida d’hivern per conèixer
millor la muntanya hivernal i les

esplai.fundesplai.org
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àmbit educatiu, social i formatiu
traescolars etc, van bategar molt
fort, omplint les xarxes socials.
Les entitats van participar en la
“CORacció col·lectiva” construint
un gran COR com a representació
simbòlica de tots els valors que
volem promoure.

18, 19 i 20
100

de novembre

entitats:
entre esplais, escoles
i altres associacions

Reunió de treball grup de recerca ApS

possibilitats que ofereix. Vam tenir
ocasió de construir iglús i fer una
excursió amb raquetes de neu per
culminar els cims més emblemàtics
del massís del Port del Comte: la
Tossa Pelada i el Pedró dels Quatre
Batlles.

18

educadors
i educadores

Teixint aliances entre
els Esplais i les Universitats
La col·laboració entre el món universitari i els esplais és una relació
que ens enriqueix mútuament i que
cada any creix i es consolida. A més
a més, de l’acollida d’alumnat en
pràctiques i l’impuls de propostes
d’aprenentatge servei en aquest

àmbit, al 2017 la Universitat Internacional de Catalunya i Fundesplai ha
posat en marxa la recerca Impacte
de la participació interna que generen els projectes d’aprenentatge
servei a la Fundació Catalana de
l’Esplai. Compta amb el suport del
Departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de
la Generalitat de Catalunya. Hi participen 3 centres de lleure i està previst
que finalitzi durant l’estiu del 2018.

#DRETALLEURE
Enguany la campanya #DretalLleure ha vinculat la reivindicació del
dret al joc (art. 31), amb els drets
referits a la no discriminació (art. 2)
i l’educació envers una cultura de
pau (art.29).
El 18,19 i 20 de novembre els infants,
joves, famílies i comunitat en general
han omplert els carrers de jocs per
reivindicar el #DretalLleure, posant
el focus en els principis d’igualtat i
cultura de la pau, seguint l’esperit
del programa educatiu EnCORatja’t.
Aquest any els jocs que han omplert, els carrers i les escoles, estaven relacionats amb la igualtat de
gènere i la violència zero, perquè
jugant podem construir una societat
millor, lliure de discriminacions i de
qualsevol forma de violència.
El 20 de novembre el COR dels
esplais, menjadors, activitats ex-

esplai.fundesplai.org

41
54
3

esplais
escoles

entitats de
L’estat espanyol

II EDICIÓ FÒRUM SOM
INFANTS SOM PRESENT!
El 18 de novembre es va celebrar a
Barcelona el II Fòrum de participació infantil Som Infants, Som present,
amb la participació d’infants i joves
de les entitats de lleure de la Federació Catalana de l’Esplai.
Durant el fòrum els infants de diferents centres d’esplai van trobar-se
i conèixer-se per reflexionar i opinar sobre diferents temàtiques. Donant-los veu, i facilitant el seu dret a
la participació real i des de qualssevol prisma.
Enguany, el tema va girar entorn a
la igualtat de gènere i la violència
zero. Els infants i joves van reflexionar entorn a què afavoreix i què
limita que la nostra societat avanci
en pro d’unes relaciones més igualitàries, lliures de qualsevol expressió
de violència.

100
2

infants i joves

entitats

11
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COMISSIONS

SALUT OCULAR

Les comissions pedagògiques han
estat espais de reflexió i formació entorn a temàtiques per millorar la tasca
educativa i social que desenvolupen
els centres d´esplai. Malgrat i la feina
realitzada pels grups de treball, per
motius metereològics es van anul·lar
les activitats col·lectives de petits i
mitjans. Cal destacar el procés participatiu desenvolupat en la comissió
de mitjants per tal de que els propis
infants dissenyessin i organitzessin la
seva activitat.

La Fundació Catalana de l´Esplai,
Càritas i La Fundació IMO han
engegat una nova campanya de
revisions oculars gratuïtes per infants i joves de diversos esplais de
la Federació. Una campanya que
aquest any ha comptat amb dos
fases (abril i novembre del 2017)

Des de les comissions pedagògiques
apostem per oferir espais formatius
adaptats a les necessitats dels monitors i monitores:
Petits (12 entitats): Formació entorn
a la coeducació i a l´educació emocional.
Mitjans (11 entitats): Formació per
treballar l’acollida dels infants nous
a l´esplai i la coeducació.
Movijove (16 entitats): Accions formatives per millorar la tasca educativa
dels monitors i monitores de joves
amb tallers i xerrades: Els joves i els
excessos i Des-educar-se per educar.
En aquest cas si que es va poder portar a terme l´activitat col·lectiva, Ral.li
Jove 2017 amb 200 participants per
diferents municipis del Vallès.
Suport a la disCapacitat (4 entitats): El
gruix d’entitats específiques a la Federació és de 8 i 2 entitats amb adults
amb di. Tot i així la representació a
la Comissió és d’un 50%. S’han estat
treballant propostes formatives per
a desenvolupar, i s’ha dut a terme, la
sexualitat en l’àmbit de la diversitat
funcional. La intenció és oferir formació adequada als joves i adults amb
aquest perfil.
Petita Infància (6 entitats): Ha estat
un any difícil en el seguiment i poca
activitat a la Comissió, que ha portat
a determinar la necessitat d’una nova
diagnosis dels serveis, per a detectar noves necessitats de les entitats
(formatives, organitzatives, pedagògiques, etc.).
Seguim treballant per a que la petita
infància segueixi estant present en
l’àmbit del lleure.
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Abril 2017/
Novembre 2017
TALLERS I XERRADES
La nova proposta educativa ha
generat moltes expectatives però
també ha posat en preavís les necessitats de formació per part dels
equips educatius. Per aquest motiu
s´han reforçat els espais formatius en
comissions pedagògiques i unitats
territorials.
En aquesta línia i conjuntament amb
el suport de la Plataforma Unitària
Contra les Violències de Gènere s´ha
ofert un catàleg de Xerrades i Tallers
per infants, joves i famílies vinculats a
la nova proposta educativa.
Les famílies han participat en la
xerrada: Joguines no sexistes, influència de la publicitat en els infants,
on han reflexionat entorn els valors
que potencien els diferents jocs i
joguines, i a la xerrada entorn a la
prevenció d’assetjament a través de
les xarxes, per tal d’ajudar a prevenir i detectar els casos en el moment
que es produeixin.
Pels grups de mitjans i joves s´han
ofert tallers per treballar l´amor romàntic i per promoure relacions
positives, lliures de sexisme i discriminació.

+de 60
+de 40

hores
formatives

esplais implicats
en accions formatives

188
5

revisions oculars

entitats

NOU BANC DE RECURSOS
El web de la Federació estrena un
nou apartat, un banc de recursos:
una eina educativa que recull propostes d’activitats i documents de
referència, en diferents formats, de
l’àmbit de la pedagogia del lleure.
És un espai viu atès que s’anirà ampliant i enriquint amb les aportacions de tothom.

CAMPANYA D’ESTIU
Dades generals
L’any 2017, 50 entitats de la Federació han realitzat alguna activitat
de vacances durant els mesos de
juliol i/o agost, una oferta de 697
activitats que ha suposar 156.288
estades.
Amb l’ajut dels diferents mecanismes posats a l’abast de les entitats
i les famílies, 30.452 infants i joves
han pogut gaudir d’activitats de
lleure educatiu durant les vacances,
en igualtat d’oportunitats.

Colònies, rutes i campaments

90
2.184
15.577

activitats (tandes)
participants
estades

esplai.fundesplai.org
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Casals

600
28.037
139.361

activitats (tandes)
participants
estades

Campanya de beques
Enguany la campanya de beques
ha suposat, de nou, un gran repte
de gestió. Malgrat els canvis ocasionats per l’administració en els criteris d’accés, valorem molt positivament la gestió realitzada per part de
l’equip tècnic, i el rigor i l’esforç de
les entitats per adaptar-se als nous
requisits, per l’acompliment dels terminis i per l’ajust de les demandes.
En total s’han sol·licitat 6.468 beques,
de les quals s’han atorgat 5.387, un
83% (2 punts de millora respecte
l’any 2016). Aquesta campanya ha
repartit 251.589 € entre 1.701 infants
i joves de 1.309 famílies de 69 municipis.

Catàleg d’activitats
Un any més, des de la Federació
s’ha coordinat una oferta d’activitats
de qualitat en el marc dels casals
d’estiu. Enguany han participat en
aquesta acció 31 proveïdors d’activitats educatives, culturals, esportives… amb una proposta de més de
140 activitats, amb unes condicions
especials de preu i la gestió de les
reserves centralitzada.
Un total de 31 entitats han gaudit
d’aquestes condicions especials,
acostant les diferents propostes a
més de 6.500 infants i joves. A més,
les entitats participants han pogut
gaudir d’un descompte en el cost
total de les activitats, a banda de
les condicions especials de preu
d’alguns proveïdors.

Gimcana Solidària
La Gimcana Solidària és una proposta de Fundesplai que té per objectiu d’aportar fons a la campanya
anual de beques, i sumar recursos
esplai.fundesplai.org

Ral·li Jove 2017

econòmics als que arriben des de
les administracions públiques (Diputació de Barcelona i Generalitat
de Catalunya) i empreses o Fundacions (Fundació Probitas). Enguany,
la Gimcana té com a novetat l’ampliació del termini de recaptació,
que s’exten fins a finals d’any. Fins
el moment, i gràcies a donacions
i recaptacions en activitats s’han
aconseguit prop de 41.000€.

Estades en equipaments
de natura de Fundesplai
Aquest estiu 1.619 infants i joves de
28 entitats de la Federació han realitzat activitats (colònies o campaments) en algun dels equipaments
de natura de Fundesplai. S’han portat a terme 59 tandes, el que ha suposat 7.965 estades. Aquestes xifres
suposen que prop del 54% de les
estades de colònies i campaments
dels esplais de la Federació s’han
realitzat en equipaments de Fundesplai.

Objectiu 2018
Dissenyar la proposta de
desplegament del 2n any de
proposta Educativa Encoratja’t serà una de les tasques
clau de la primera meitat
de l’any, juntament amb el
repte col·lectiu d’organitzar
accions públiques entorn a
la igualtat de gènere i la violència zero.
Per altra banda, dissenyar i
impulsar projectes innovadors específics per a joves,
que contribueixin a ampliar
les seves experiències al llarg
de la seva trajectòria dins
l’esplai, serà un altre objectiu
transversal de l’any.
En termes de continuïtat,
seguir amb la tasca d’assessorament en el plantejament
de projectes d’ApS des dels
esplais, com a metodològia
educativa per al treball comunitari.
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Campament Movidic 17

Vetllar per la qualitat i eficiència global dels serveis que
s’ofereixen als centres d’esplai.
Amb l’objectiu que les nostres entitats portin una gestió amb rigor,
qualitat i transparència hem apropat la coordinació entre els equips
tècnics de Suport Associatiu i la Federació, per tal de facilitar el màxim
aquesta tasca a les entitats, que en
els darrers anys amb les noves lleis
que s’han anat implementant, s’ha
complicat encara un xic més els temes de gestió.
Actualment existeixen 2 comissions
d’enllaç, la de Suport Associatiu i la
de Cases de colònies amb una participació força estable. Hi participen
responsables d’entitats, membres
de la Junta Directiva i equip tècnic
de Federació i dels departaments
corresponents.
A través d’aquestes comissions
s’estan portant a terme millores i
noves propostes en els serveis de
la Fundació a les entitats. Es important el feedback que s’estableix per
anar millorant.

14

Informàtica
S’ha pogut supervisar de manera mes proactiva, i en molts cassos avançant-se als problemes
dels dispositius ja que la majoria
d’entitats ja tenen instal·lat l’agent
System Management, amb el que
podent resoldre incidències de
forma remota i no intrusiva.
Enguany s’han migrat les aplicacions de bases de dades i documents de diversos esplais a la
plataforma Citrix, facilitant així el
treball en línia I anar substituint
servidors obsolets i garantint tota
la seguretat (antivirus, còpies de
seguretat,...)

154
4

pc’s en manteniment

servidors
en manteniments

Jurídic
Un cop mes des del departament
jurídic s’ha assessorat durant el procediment electoral de canvi de la
Junta Directiva, així com col·laborar
en la moderació de l’Assemblea de
la Federació.
S’ha mantingut amb normalitat les
campanyes d’assegurances, de
cens de política lingüística i gestions i tràmits registrals, així com les
certificacions per poder demanar el
els certificats digitals de les entitats
que ho hagin necessitat.

tràmits
a Censos
i Registres

60

30

esplais
assegurats

11.884

persones assegurades

esplai.fundesplai.org
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Econòmic
S’ha millorat la qualitat de la informació que arriba dels esplais que
es tradueix en un registre comptable molt mes acurat i en poder
realitzar amb normalitat les diferents
campanyes de presentació d’impostos (Model 347, IS,...) de totes les
entitats que han pogut tancar puntualment la comptabilitat.
Les auditories s’han realitzat un any
mes millorant els processos i avançant els terminis respecte l’any anterior, to i que encara cal millorar mes.

26

esplais
auditats

Comptabilitats
confeccionades
i revisades

77

cases
de colònies

34

impostos i
declaracions
tributàries

Enguany el 54% de les estades
de colònies i campaments dels
esplais s’han realitzat en equipaments de Fundesplai i les valoracions son més positives que l’any
anterior.
Colònies a Vilanova de Sau

Laboral
Aprofitant les característiques del
SILTRA s’ha posat en marxa un sistema de comprovació d’altes i baixes
per detectar ràpidament possibles
irregularitats, facilitant la bona gestió.
El procediment per la contractació
d’estiu, que havia donat bons resultats la campanya anterior, s’ha
consolidat.

entitats
amb gestió
laboral

856
esplai.fundesplai.org

27

treballadors
gestionats

S’han realitzat millores en les
instal·lacions de Porxos de Sau.

59

tandes
d’esplais a
equipaments
Fundesplai

Objectiu 2018
Concretar i difondre protocols d’autodiagnosi de les entitats, per a l’acompliment de
la normativa vigent, complementats amb assessorament
personalitzat, seran els punts
forts en l’àmbit de la gestió
per aquest 2018.
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AGOfedesplai 17. Barcelona

Reforçar i incrementar la participació a l’assemblea i la
Jornada anual de la Federació. Vetllar pel dinamisme i la
participació de la Junta en el
Pal d’Actuació. Seguir el procés d’actualització dels canals
de comunicació. Implicar-se
en el espais de participació de
la Fundació. Treball i relacions externes.
Enguany s’iniciava l’AGOfedesplai
amb diverses novetats com serien,
el nou format d’un dia i al bell mig
de Barcelona, el primer Festival de
Cinema Jove per a la transformació
social “EduFilms” i la renovació de la
Junta Directiva. Aquest canvi de format ha estat ben rebut pels diferents
equips tot i que la participació dels
monitors/es ha disminuït de manera
significativa.
Una de les principals activitats va ser
la renovació de la Junta Directiva de
la Federació a l’Assemblea General
Extraodinària. Aquesta renovació va
suposar l’entrada a la JD de 2 noves
entitats, i una renovació de 15 representats. Actualment la Junta Directiva
de la Federació està conformada per
35 membres de 19 entitats, representants de 5 de les 6 Unitats Territorials.
La posada en marxa de la Intrafede
com espai virtual de treball i informació per a tots els esplais de la Federació ha suposat l’assoliment d’un repte dels darrers anys, i l’acompliment
d’un mandat d’Assemblea. Hi hem
compartit la documentació de les

16

12.276 1.205
1.048 4.270
visites al bloc-web

seguidors/es a Twiter

seguidors/es a Facebook

piulades

darreres trobades (AGO i Movidic
2017) així com les actes de les Juntes
Directives, la documentació relativa
a comissions i Unitats Territorials i de
forma destacada la informació de la
campanya d’estiu.

Diada de tècniques:

221
36

monitors i
monitores

entitats

AGO:

81
41

representants
d’entitats

entitats

Objectiu 2018
Incrementar l’impacte i abast
de la Intranet i dotar el banc de
recursos de suficients continguts perquè esdevinguin espais
de referència per a les nostres
entitats, monitors i monitores.
Construir una base de dades
actualitzada de monitores i
monitores de les entitats federades que millori la comunicació entre ambdós, fent-la més
directe i constant, especialment
per a projectes innovadors i/o
de formació. Això també ha de
garantir la difusió de notícies i
propostes que es publiquen al
bloc-web. Participar en l’elaboració del marc estratègic de
Fundesplai que es desenvoluparà al llarg del 2018. La Federació participarà en diferents
tallers de reflexió, debats .. per
tal d’aportar noves mirades, expertesa i bagatge.

esplai.fundesplai.org
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Treball en xarxa i relacions externes
Plataformes, Consells
i Federacions

CONSELL NACIONAL
DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
Plataforma que aplega 91 entitats juvenils
d’àmbit nacional i consells locals de joventut.
Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos
de la gent jove a la societat i davant els poders públics. Formen part de l’àmbit d’entitats
juvenils educatives.

Xarxes i Grups de Treball
CASA NOSTRA, CASA VOSTRA
Des de la Federació Catalana de l’Esplai ens
hem sumat a la iniciativa “Casa nostra, casa vostra”, les persones i entitats que s’han sumat a la
iniciativa: “Volem acollir persones que fugen
de les guerres, de la fam, de la persecució
política, per motius d’orientació sexual o per
les seves creences. Però també volem acollir
aquelles persones que ja són aquí i segueixen
tenint dificultats per a desenvolupar una vida
digna”.

Plataforma interassociativa que coordina i representa les principals entitats juvenils de la
ciutat de Barcelona. Formem part de l’àmbit
d’entitats juvenils educatives.

PLATAFORMA D’INFÀNCIA
DE CATALUNYA
Fundesplai forma part de la PINCAT, plataforma que agrupa entitats compromeses
amb els infants i adolescents del nostre país,
que ofereix una visió integral de la infància,
dóna resposta a les seves necessitats, promou l’acompliment dels seus drets i deures
i vetlla per incorporar la perspectiva de la
infància en les polítiques públiques i en la
societat catalana.

FEDERACIÓ D’ENTITATS
D’ATENCIÓ I EDUCACIÓ A
LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Fundesplai forma part de la FEDAIA, plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats
que treballen amb infants, joves i famílies en
situació de risc d’exclusió social o desemparament.

A través de Fundesplai formem part de la Xarxa dels Drets dels Infants, una xarxa d’acció
entre entitats de la ciutat de Barcelona que
treballen temes d’infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a
la ciutat de Barcelona.”

XARXA BCN
ANTIRUMORS
TAULA PER LA DEMOCRÀCIA

CONSELL DE LA JOVENTUT
DE BARCELONA

XARXA DELS DRETS
DELS INFANTS (BCN)

A través de Fundesplai, estem adherits a la Taula per la Democràcia des de la seva creació, el
setembre de 2017. La Taula, es va constituir per
donar una resposta unitària en defensa de les
institucions catalanes, els drets fonamentals i
el dret que té el poble català a decidir el seu
futur polític.

Universitats,
recerca i divulgació

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultats de pedagogia, educació social
i filologia catalana
Col·laboració en diverses recerques.
Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica dels estudis de grau i estudis de
màsters.
Col·laboracions puntuals en les propostes
educatives.

A través de Fundesplai, formem part de la
Xarxa BCN Anirumors, on estan adherides més
de 400 entitats de la ciutat de Barcelona que
comparteixen l’objectiu de combatre rumors
i estereotips sobre diversitat cultural.

CENTRE
PROMOTOR D’APS
A través de Fundesplai formem part de la
xarxa d’entitats impulsores i participem del
grup coordinador.

EDUCACIÓ 360º.
EDUCACIÓ
A TEMPS COMPLET
És una aliança d’entitats i institucions que persegueix que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la
seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. En formem
part a través de Fundesplai.grup coordinador.

Entitats col ·laboradores
INSTITUT DE
MICROCIRURGIA OCULAR
Conveni de col·laboració a través
de Fundesplai. Participació dels esplais en revisions oculars gratuïtes.

EDUCATION FIRST

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica dels estudis de grau.

Acord de col·laboració per acollir
grups de joves americans en accions
d’intercanvi lingüístic amb els esplais.

PLATAFORMA UNITÀRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE
Col·laboració en el marc del desplegament de la Proposta Educativa
Encoratja’t.

SOM ESCOLA
Fundesplai és membre adherit a la campanya
Som Escola, que es compromet a actuar de
manera activa en suport d’una escola catalana
en llengua i en continguts, que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen i que
ajudi a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure.

esplai.fundesplai.org

UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA

Administracions i ens públics

Col·laboració en l’impuls de proejctes d’aprenentatge servei.
Col·laboració especial en una recerca per avaluar l’impacte de la participació interna que
generen els projectes d’aprenentatge servei,
en el marc de les entitats de lleure.
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PRESSUPOST 2018
Pressupost equilibrat
Pressupost d’acord amb el pla d’actuació de la Federació, que permet el desenvolupament de les actuacions
proposades.
La distribució de la despesa del pressupost 2017 queda
recollida en el següent gràfic

Partida DESPESA
El pressupost de la Federació s’estructura en
tres grans àmbits:

Àmbit territorial, d’organització
i participació interna,
que inclou les següents partides:
Òrgans de govern.
Assemblea i Junta Directiva
Seguiment i acompanyament d’entitats.
Equip tècnic
Serveis generals. Lloguers, assegurances,
auditories, telèfon i missatgeria...

Àmbit de projectes, campanyes
i activitats col·lectives,
amb les següents partides associades:
Projectes educatius.
Aprenentatge Servei, Proposta Educativa...

4% 1%

Ajuts a la formació dels equips educatius.
Estalvi en cursos de monitors/es i directors/es.
Tal com recull el document annex, i a títol de resum

Pretancament 2017
Volum d’ingressos

177.661 €

Pretancament equilibrat,
amb

18

325 €

en postiu

Seguiment
d’esplais

Equip i secretaria
tècnica
Projectes educatius

3%

Activitats
col·lectives
Activitats
Campanya Estiu

9%
46%

Pel que fa a les fonts de finançament, es distribueixen segons recull la següent gràfica

Distribució d’INGRESSOS

8%
11%

Campanyes. Dret al Lleure, Estiu...

Espais formatius col·lectius.
Diada de tècniques, Movidic,
Unitats Territorials i Comissions Pedagògiques.

Partcicipació
interna

Serveis
generals

Activitats col·lectives.
Comissions Pedagògiques

Àmbit de dinamització i
formació dels monitors i monitores,
on es recullen les partides següents:

10%

27%

Diputacions
i administracions
locals
Fons privats

58%

23%

Altres
ingressos
Fundació Catalana
de l’Esplai

(*) Totes les entitats de la Federació disposen d’un informe econòmic annex,
amb la descripció del pretancament i el pressupost, amb la voluntat de facilitar
la traducció de les actuacions del projecte de la Federació en l’àmbit econòmic

Objectiu 2018
Com en els darrers anys, el treball per al manteniment
i increment si és possible, dels recursos públics en favor de la tasca educativa de les entitats serà l’objectiu
principal de l’àmbit econòmic dins la Federació.

esplai.fundesplai.org

07 PERSPECTIVA
2018

El 2018 serà l’any en que es
consolidaran els models de
trobades col·lectives, després
d’uns anys d’experimentar
noves formul·les tant per Movidic com per AGOfedesplai.
Alhora serà l’any de consolidació de la dinamització de
propostes i projectes a través
de les eines virtuals, i especialment d’iniciar la reflexió i
el debat sobre els models de
participació territorials amb
l’objectiu d’incrementar el
seu empoderament, implicació i motivació.
Per la igualtat de gènere
i la Violència zero.
L’impuls d’una nova proposta educativa és sempre un gran repte individual i col·lectiu de totes les monitores i monitors dels centres d’esplai,
però d’una forma especial ho estem
vivint per aquesta proposta educativa. És per això que el 2018 estarà
marcat per la formació dels equips
educatius, els infants i les seves famílies. Volem que sigui una formació
de qualitat i el màxim de compartida possible, per tal que alhora de
l’aprenentatge individual, pugui ser
un espai d’intercanvi i aprenentatge
col·lectiu.
Per altra banda, i amb la voluntat
d’implicar a tota la comunitat educativa al voltant dels nostres projectes, impulsarem diferents accions
col·lecties de reivindicació entorn
al Dia de la Dona (8 de març), la
commemoració de la Declaració

INFORME DE GESTIÓ 2017-2018
Impuls de Projectes
Vetllarem per donar continuïtat als
projectes iniciats en anteriors anys,
aplicant les millores que es deriven
de les valoracions que en cada cas
s’hagin pogut fer. Així, ens proposem
continuar amb les iniciatives de reforç
de la parentalitat, el treball amb petita infància, el foment dels projectes
d’Aprenentatge Servei, la participació infantil, audiviosulas de denuncia,
etc... de entre tots els projectes de
continuïtat, volem destacar-ne un, per
l’especial impuls que rebrà al 2018,
Edufilms, que per aquest any va més
enllà de la organització del Festival
de curtmetratges, i impulsa entre 5
esplais la realització del projecte amb
els seus grups de joves, el que ens
ha d’ajudar a escalar la metodologia.
Universal dels Drets de l’Infant (20 de
Novembre) i Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència contra les
dones (25 de novembre).

Nous models
de participació territorial.
Activitats col·lectives
Arrel de l’experiència d’aquest darrers anys portant a terme noves activitats i nous formats les propostes
col·lectives com a Federació, endeguem un procès de reflexió i debat
entorn a la organització territorial,
amb l’objectiu d’incrementar el seu
empoderament, implicació i motivació. Aquesta nova organització ha
d’aboradar tant l’ús d’eines virtuals
de treball col·laboratiu com el plantejament de trobades col·lectives
tant de monitors i monitores, com
d’infants i joves.
El Movijove, que ja ha consolidat
aquest model de treball més autònom i autogestionat i és el grup
que conservarà més trets, es trobarà
a l’abril en la seva activitat col·lectiva,
enguany en format de Trobada per
tal de poder generar espais de reflexió i intercanvi entre els i les joves, el
que ens permetrà aprofundir en els
continguts de la proposta educativa
amb joves i monitores i monitores.

Gestió de les entitats
Continuem considerant un nínxol de
millora la gestió de les entitats d’esplai, amb la necessitat de plantejar les
actuacions pertinents per adaptar-nos
als nous requeriments comptables i
fiscals, que contínuament estan en
actualització. Ens proposem seguir
avançant amb les eines informàtiques que ens permeten conèixer
les dades de participació en totes les
entitats i en el conjunt de Fundesplai
a temps real i ampliem la implementació de la campanya de curs en el
Gestor d’Activitats, fins ara en fase
d’assaig amb algunes entitats.

Enfortiment de la Federació
Ens cal un treball especial en la vinculació integral de les entitats incorporades recentment en el sí de les
dinàmiques col·lectives, de les propostes de projectes educatius etc...
i també, al 2018, hem de continuar
treballant de forma especial en la
incoporació de noves entitats, una
estratègia que no només implica una
millora quantitativa, sinó que ens ajuda a enfortir-nos com a col·lectiu des
de l’acció en el territori, des de la
possibilitat del treball en xarxa, de la
col·laboració entre entitats... i que és
fa capdal per l’assoliment de l’objectiu d’empoderament dels territoris.
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Grup infantil
Sant Cosme

Associació Cultural
i Recreativa La
Casa del Sol
Naixent

@esplai_gisc
esplaigisc

Centre d’Esplai
Giravolt
@EsplaiGiravolt
esplaigiravolt

Fundació
Privada
Catalana per la
paràlisi Cerebral
(Jokin)

@esplai_gisc
esplaigisc

Assosiació de
discapacitats de
Montcada i Reixac.
ADIMIR
@AdimirMontcada

@fcpccat

Esplai
La Barretina

Grup d’Entitats
el Vendrell educació
i lleure
(Esplai La Ballaruga)

@casalmina

@LaBallaruga
ballaruga.vendrell

Associació de
lleure i esport
Comkedem

@elabarretina

Associació
Casal Infantil
La Mina
Grup infantil
Sant Cosme
@esplai_gisc
esplaigisc

@Comkedem
Comkedem

Club d’Esplai
Diversitat Lúdica
@dludica

AAVV de Vista
Alegre.
Secció juvenil
els dimoniets
els_dimoniets

@CasaSolNaixent
lacasadelsolnaixent

@esplaielraconet

@ClubBellvitge
clubbellvitge

@EsplaiCanSerra

Grup d’Esplai
el Castanyot

@esplaielnus
esplaielnus

Els Cargols

@ElCastanyot
esplaielcastanyot

Associació de lleure i
cultura Enlleura’t
@Enlleurat
enlleurat

El Raconet

Estiu
Al Pas

Centre
esplai el Nus

Associació Cultural
i Recreativa La Casa
del Sol Naixent

Club d’Esplai
Bellvige

Centre D’Esplai
Can Serra

Casal Infantil
i Juvenil
el Quijote

esplaielscargols

Associació
Educativa
Espirall

@CElquijote
c.i.j.elquijote

Centre d’Esplai
Druida

educativaespirall

Esplai Endinsa’t

Esplai Fontsanta-Fatjó
@esplaifontsanta
esplai_fontsanta_fatjo

Grup d’Esplai
Espurnes

@esplaiendinsat
esplaiendinsat

@EsplaiEspurnes
esplaiespurnes

Grup Recreatiu
Educatiu Social
Cultural i Alternatiu
G.R.E.S.C.A
@CeLaGresca
lagresca08291

Federació Catalana
de l’Esplai
@Fedesplai
fedesplai

93 474 74 03

esplai.fundesplai.org

@esplaidruida
esplaidruida

Carrer Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

