
                     
 

 



Taula d’experiències 

Igualtat de gènere i violència zero 
als esplais 
Coneixerem diverses experiències dels esplais rela-
cionades amb el primer any de desenvolupament 
de l’ EnCORatja’t i compartirem els reptes pel segon 
any d’impuls de la proposta educativa.  

 

Confer`ència  

Educar és ensenyar a viure  
A càrrec del professor Josep Maria Puig i Rovira, 
qui ens ajudarà a repensar els reptes de la tasca 
educativa. Catedràtic de Teoria de l'Educació a la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelo-
na (UB), membre del Grup de Recerca en Educació 
Moral (GREM) i del Centre Promotor d’Aprenentat-
ge Servei.  

 

Espais formatius 

Àmbit de la gestió 

1. Principals novetats del Reglament Europeu 

de protecció de dades 
Des del mes de maig de 2018 és d’aplicació el Regla-

ment Europeu de Protecció de Dades que afecta a 

tots els Estats de la UE, i per tant, també obligatori 

per a nosaltres, ja que afecta a totes les entitats. En 

aquesta sessió tractarem les principals novetats que 

incorpora i què hem de fer per a complir amb la nor-

mativa.  

Montse Agudo Rodà.  

Suport Associatiu. Fundesplai.  

 

 

 

 

 

 

2. A l ’esplai . . . Iguals?  
Reflexionarem sobre les eines que tenim al nostre 

abast per a promoure la igualtat de gènere en els 

projectes i les actuacions de l’entitat. Parlarem de: 

transversalitat de gènere, projectes amb perspectiva 

de gènere... i coneixerem les fases per desenvolupar 

un pla d’igualtat.  

Eduardo Izquierdo Cabrera.  

Suport Associatiu. Fundesplai. 

 

 

Àmbit de les metodologies educatives 

3. Educar en el compromís cívic a través de 

l’aprenentatge Servei 
De quina manera podem activar en els infants i ado-

lescents la capacitat d’implicar-se en la millora del bé 

comú? En aquesta sessió coneixerem experiències i 

treballarem els conceptes bàsics que caracteritzen la 

metodologia de l’aprenentatge servei. Espai formatiu 

adreçat a monitores i monitors amb poca experiència 

en el coneixement d’aquesta proposta educativa.  

Mariona Graell Martín.  

Universitat Internacional de Catalunya.  

 

4. Intercanvis internacionals, educar en l’apre-

nentatge intercultural 
Les activitats d’intercanvi internacional possibiliten el 

contacte amb d’altres realitats i la convivència amb 

joves d’altres països. Són experiències educatives 

summament enriquidores, tant pels grups de joves 

com per als equips educatius. En aquesta sessió com-

partirem l’experiència dels esplais que s’han iniciat en 

l’aventura internacional així com els requisits bàsics 

per organitzar aquestes activitats.  

Equip Federació Catalana de l’Esplai.  

 

 

 

 



5. L’acompanyament pedagògic dels equips 
Planificar els espais on reflexionarem sobre la pro-

posta educativa, pensar bé quina formació perma-

nent necessita l’equip o com tenim cura de les perso-

nes per ser un equip ben cohesionat són només algu-

nes de les accions que se’n deriven d’un bon liderat-

ge pedagògic. En aquesta sessió analitzarem tots 

aquests aspectes perquè al nostre esplai esdevingui 

un entorn de creixement i d’aprenentatge per a l’e-

quip.   

Sandra Merino Navalón. 

Centre de Formació de Fundesplai.  

 

6. La mediació comunicativa, un nou recurs al 

nostre abast! 
Volem educar donant les mateixes oportunitats i 

promovem la participació activa dels nois i de les no-

ies. Davant d’aquest repte ens trobem amb algunes 

dificultats com ara la manca d’eines i recursos per a 

la comunicació amb infants amb altres capacitats. En 

aquesta sessió presentarem la nova figura del Media-

dor/a comunicatiu com un suport a tenir en compte i 

coneixerem la rica experiència d’un centre d’esplai 

que l’ha incorporat aquest estiu.  

Mª José Garcia Paniagua. 

Institut Salvador Seguí.  

 

Àmbit del foment de la igualtat i la violència zero 

7. Educar en l ’atracció cap a la igualtat i 

en els models de masculinitat alternatius  
En aquesta sessió reflexionarem sobre les evidències 

científiques dels darrers estudis que subratllen la im-

portància de potenciar els models de masculinitat 

alternatius d’una banda, i el debat entorn als diàlegs 

i interaccions que fomenten l’atracció cap a la violèn-

cia o la igualtat. A més a més, es plantejaran criteris i 

actuacions per a l’acció educativa.  

Patricia Melgar Alcantud. 

Universitat de Barcelona.  
 

 

8. Revisem-nos les 3C: Cap-Cos-Cor 
Com obrir un diàleg amb els infants sobre el desig i la 

sexualitat, lliure de pors i de prejudicis, amb una 

perspectiva de gènere?. En aquesta sessió parlarem 

de sexualitat, emocions i sentiments i treballarem a 

partir de l’entrenament de les habilitats de la vida 

com a estratègia pedagògica.  

Isabel Matas Salla i Esther Obdulia Gómez. 

Departament Salut i Prevenció de Fundesplai.  

 

9. Aprendre a fer-ho diferent davant dels 

confl ictes  
Els conflictes són inherents a la convivència i ben gesti-

onats esdevenen una oportunitat per passar de la cul-

tura de la confrontació a la cultura de la pau i el diàleg. 

En aquesta sessió reflexionarem sobre la implicació de 

l’infant com a agent actiu de la convivència i proposa-

rem estratègies basades en la medicació entre iguals.  

Alberto Ibai Reinoso. 

Centre de Formació de Fundesplai. 

 

10. Esplai Rainbow 
En aquesta sessió coneixerem el Programa Educatiu 
Escoles Rainbow que impulsa l’Associació de Famílies 
LGTBI amb un doble objectiu: celebrar la igualtat i la 
diversitat des de la diferència i prevenir per evitar les 
conductes homòfobes i la marginació social de les per-
sones i les famílies LGTBI. La intenció és poder adaptar 
la proposta a l’àmbit del lleure.  
Vicent Borràs Català. 

Vicepresident de l’Associació de Famílies LGTBI.  

 

11. PDA Bully ing: Prevenció, detecció, actu-

ació davant l’assetjament entre iguals 
Analitzarem a un nivell molt inicial les característi-

ques de l’assetjament entre iguals per reconèixer els 

diferents tipus d’agressions que poden esdevenir en 

un entorn educatiu i  reflexionarem sobre les pròpies 

competències personals i socials per a poder-hi fer 

front. A més a més, es presentarà el Protocol PDA 

Bullying com eina de bones pràctiques. 

Associació SEER.  

Salut i Educació Emocional.  
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