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  Expressió artística per a la denúncia social
Treballem l’ARTivisme integrat en l’educació per a la justícia global en 
processos que vinculen l’apoderament d’infants i joves (com a protago-
nistes de les mobilitzacions socials) i l’experiència artística.
L’educació a través de les arts ens proporciona eines per a conèixer millor 
el món complex i desigual en el qual vivim i navegar-hi de forma crítica i 
creativa. A través dels llenguatges artístics infants i joves viuen experièn-
cies emocionals que poden contribuir a trencar estereotips, promoure el 
diàleg i facilitar una feina potent, alliberadora, i font de diversitat.
Formadores: Creart

Teixint nuSOS
“La vida és plena de nusos. Nusos de totes mides i colors. De ganxet, ma-
riners, d’escalada. N’hi ha de diminuts i de grans, lleugers com una ploma 
o ben durs i resistents. De tant en tant es nuen al cor, i ho enreden tot. 
Són els nusos garbuix, els que oprimeixen. Altres vegades, sortosament, 
connecten vivències i persones, aquests són els nusos àncora, aquells 
que tenen la qualitat d’arrelar, sostenir i crear vincles.”
Aprendrem a fer diferents tipus de nusos amb diferents cordes i cordills, 
amb els quals podrem dissenyar dinàmiques, instal·lacions creatives, 
ambientació d’espais...
Formadora: Isabel Belmonte

Viure sense plàstic!
Aprofundim en el món dels plàstics a través de 5 dinàmiques que ens 
permetran evitar-lo a la nostra vida quotidiana: aprenem a identificar els 
tipus de plàstic, evitem les fibres sintètiques a la nostra roba, analitzem 
els microplàstics de la sorra de la platja, confeccionem un bocanrol i ela-
borarem sabó sòlid. Conclourem amb propostes per evitar els plàstics a 
les nostres activitats a l’esplai i a la vida.
Formadors/es: Equip Educació ambiental

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 coneixements bàsics en temes de salut i primers auxilis: 
prevenció d’accidents en les activitats de lleure, valoració de l’accidentat 
i protocol d’actuació, i actuació en situacions de primers auxilis en situa-
cions lleus i greus.
Formador: Iván Carlos Requena

Recursos per a organitzar tallers
de robòtica educativa al teu esplai

Es faran 4 racons amb diferent grau de dificultat, i tots al voltant dels 
zowis, donat que Fundación Esplai disposa de zowis en préstec per a en-
titats. Aprofundirem en: 
1) Disseny i 3D (imprimir vestits per al zowi)
2) Arduino (programar noves funcions per al zowi)
3) Coding per a infants de 3-8 anys (emocions, coreografies...) 
4) Coding per a nois i noies de 9-12 anys (sensors, jocs aleatoris...) 
Formadors/es: Fundación Esplai

Diversitat cultural i família
La diversitat cultural és una realitat en la nostra societat. Malgrat que 
s’afirma que la diversitat cultural ens enriqueix a totes, sovint és un 
eufemisme per no reconèixer els estereotips, prejudicis i processos 
d’aculturació que des del grup cultural dominant s’imposen. Per tre-
ballar des d’una perspectiva intercultural crítica hem de reconèixer i 
treballar l’impacte de les institucions i dels estereotips en la vida de les 
nenes i nens i de les seves famílies.
Formadora: Marta Padrós Castells

Rumors i estereotips: Eines Vivencials
per a la reflexió intercultural

Aprofundirem a identificar conceptes com diversitat, interseccionali-
tat, diversitat cultural..., i desmuntarem rumors i estereotips cap a les 
persones migrades. Tot això ho farem a través del mètode del Teatre 
Fòrum, com una forma d’intervenció social. 
Formadors/es: La Xixa Teatre

L’Estel de la Pau
En aquest taller volem transmetre la importància de la pau i els devasta-
dors efectes de la guerra. Una realitat que els nostres infants desconeixen 
o la veuen com quelcom llunyà. Expliquem com els infants d’Afganistan 
jugaven abans de la guerra i com han adaptat aquests jocs a la nova vida 
en els camps de persones refugiades.  

Farem un taller artístic de creació d’estels artesanals, joc popular a Kabul.
Formadora: Nadia Ghulam 

Animàlium:
petit món i hàbitats dels animals 

Combinarem teoria i pràctica a partir de diferents recursos lúdics per tre-
ballar amb infants de 0 a 6 anys. Treballarem conceptes bàsics sobre el 
joc a l’etapa de 0-6 anys, parlarem del Petit món: materials i ambients, i 
reflexionarem sobre el paper de l’educadora: la preparació i l’observació. 
Formadora: Ewa Sitko

Mitjans de comunicació i xarxes
socials, un terreny per al masclisme?

Ens trobem en un context cada cop més conscient dels canvis necessaris 
per a esdevenir una societat més feminista i per tant més igualitària. 
Ara bé, tots els espais de relació dels infants i joves tendeixen cap a aques-
ta realitat igualitària? Segur? Què passa a les xarxes socials, la televisió 
o d’altres mitjans de comunicació i relació? En aquest taller analitzarem 
aquests espais i el masclisme que s’hi troba i es difon de forma ràpida i 
instantània, moltes vegades sense cap tipus de reflexió. 
Formador: Víctor Manuel Mateos
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Protocol de prevenció 
de l’abús sexual 
en l’àmbit del lleure
(Cal garantir que almenys 1 persona de 
cada entitat assisteixi a aquesta forma-
ció)

Durant els darrers 2 anys hem estat 
participant en un grup de treball, impul-
sat per la Direcció General de Joventut, 
per al desenvolupament i desplega-
ment d’un protocol per a la prevenció i 
la detecció de l’abús sexual específic en 
l’àmbit del lleure. Aquest grup de treball 
ha estat liderat per la Fundació Vicki 
Bernadet i està a punt de veure la llum, 
i serà d’obligat compliment per a totes 
les entitats del lleure educatiu. Volem 
aprofitar l’ocasió de la nostra trobada 
anual per poder compartir amb totes 
les entitats el protocol i fer una petita 
formació amb les professionals de la 
Fundació Vicki Bernadet, per tal d’estar 
totes preparades per afrontar amb ga-
ranties qualssevol situació que puguem 
viure a les nostres entitats, així com tre-
ballar en la seva prevenció.

Dinamitzadores: Fund. Vicki Bernadet 

Jocs de taula 

El joc de taula és un bon recurs per 
ajudar-nos a pensar per nosaltres 
mateixos, a cercar estratègies, a 
estimular l’atenció, l’observació i 
la concentració, a compartir i col-
laborar amb companyes/es i famí-
lia... En aquest espai podrem conèi-
xer i jugar a diversos jocs de taula 
de la casa Djeco adreçats sobretot 
a infants des de 2 a 10 anys, gau-
dint tots plegats.

Jocs interculturals 
Una motxilla plena de jocs per tre-
ballar la interculturalitat, jocs per 
una tarda d’esplai, una dia de plu-
ja, per compartir amb altres grups, 
jocs dinàmics d’interior i d’exterior 
per passar una bona estona. 

Cançons d’arreu del món
Taller pràctic per aprendre cançons, 
danses, balls i jocs musicals tan es-
sencials per al lleure. A partir de can-
çons d’arreu del món treballarem la 
diversitat i la interculturalitat d’una 
manera divertida. 

Com acompanyem els joves 
amb diversitat funcional més 
enllà de l’esplai? Presentació 
projecte Inclusió i treball
(Aquest espai de reflexió s’adreça a totes les persones 
responsables de grups de joves amb diversitat funcional 
i o persones d’entitats que acullen joves d’aquestes ca-
racterístiques)

Inclusió i treball és un nou projecte de Fundesplai, que 
té per objectiu aplicar una política general d’inclusió la-
boral de les persones amb discapacitat o amb risc d’ex-
clusió, que tingui com a prioritats l’apoderament de les 
seves capacitats i la generació de noves oportunitats de 
treball de qualitat. Per aconseguir-ho s’ha establert un 
itinerari formatiu i d’inserció laboral adreçat a joves amb 
diversitat funcional, que es posarà en marxa propera-
ment, i que volem compartir amb les persones de les 
entitats que estan al capdavant de grups de joves que 
podrien ser-ne destinataris, i que alhora poden aportar 
millores i nous punts de vista per completar el projecte. 
Volem aprofitar l’oportunitat de treballar presencialment 
que ens dona la trobada anual per arribar de forma di-
recta al màxim de persones responsables per tal que el 
projecte, al seu torn, pugui arribar al màxim de joves que 
en puguin ser beneficiaris.

Dinamitzadores: equip de treball del projecte. Fundesplai 

Posem fil a l’agulla: 
Reglament General 
per a la Protecció 
de Dades
(Cal garantir l’assistència d’almenys 1 
persona de les entitats petites i d’aque-
lles que no tindran possibilitat d’assis-
tir a properes formacions més extenses 
i completes que organitzarem. Si teniu 
dubtes podeu posar-vos en contacte 
amb la vostra tècnica de seguiment)

Aquesta formació té per objectiu 
acompanyar les entitats en la imple-
mentació de la normativa relativa a la 
protecció de dades, amb la finalitat 
de disposar dels protocols i mesu-
res de seguretat necessàries per dur 
a terme l’activitat ordinària amb ga-
ranties. Repassarem els processos 
de tractament de dades habituals, 
analitzarem els seus riscos i establi-
rem els procediments i  avisos legals 
adients per l’acompliment de la nor-
mativa.

Dinamitzadora: Montse Agudo. 
Equip Suport Tercer Sector
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15.30 a 
17.30 hEn paral·lel a l’Assemblea, es duran a terme els espais 

ludicoformatius, on poden participar els monitors i monitores 
que no estiguin representant a la seva entitat a l’Assemblea. 


