A l’esplai, ens comprometem amb l’educació

L’educació no és propietat de ningú i no és responsabilitat només de l’Escola, de les famílies o de
les institucions governamentals. A Esplais Catalans entenem que l’educació és responsabilitat de
tothom i creiem que cal reivindicar aquest model d’educació de tothom i per a tothom que
anomenem Educació Popular. Quan diem que Esplais Catalans som una associació d’esplais laica
i progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant l’educació
en drets dels infants, estem dient que és des del compromís de diferents persones i agents que
entenem una educació completa de les persones, i en concret d’infants i joves. I per tant té més
sentit que mai generar vincles i establir xarxa entre diferents agents educatius. Entenem que tenim
molt a aprendre, però sobretot a partir del convenciment que també tenim molt a aportar.
Portem un any treballant i debatent quin és el projecte educatiu dels esplais, parlat del món de les
idees i de la nostra concepció del fet educatiu a l’esplai. I és per això que estem convençuts
d’afirmar el següent:
L’esplai té un paper dins d’aquesta corresponsabilitat educativa i cal evidenciar-lo i
reivindicar-lo. Entenem l’esplai, doncs, com a una escola de ciutadania per a infants, joves,
famílies, monitors i monitores; una part més del gran engranatge de l’educació popular.
L’esplai és també un espai d’aprenentatge de vida on construïm un projecte comú entre
totes les persones que hi participen. Infants i joves són el centre de la tasca educativa i a
l’esplai desenvolupen la seva autonomia a través d’una educació integral.
Qui fa aquest acompanyament dels infants som els monitors i monitores: persones
voluntàries compromeses amb el nostre entorn. Eduquem a través d’uns valors determinats i
tenim clar com és el món que volem. A l’esplai ens plantegem constantment què fem i com ho fem
i aquest és el principal motor de canvi i millora del nostre mètode i projecte educatiu.

Amb aquesta resolució, més enllà de compartir i fer públiques aquestes reflexions i punts de
partida del nostre mètode pedagògic, volem que serveixi també per poder assumir tot un seguit de
compromisos:
• Treballar per que sigui permanent la reflexió i debat sobre com eduquem en el si dels
esplais així com en els espais de participació d’Esplais Catalans.
• Des d’Esplac (sectors, comissions, i altres espais de participació):
• Defensar el model d’escola pública, laica, catalana i de qualitat que actualment està
sent qüestionat.
• Seguir treballant perquè Esplais Catalans esdevingui una entitat de referència en
temes d’educació.
• Buscar el reconeixement social de l’esplai com a agent educador.
• Visualitzar la tasca de monitors i monitores com a educadors i aprofitar els espais
propis, en especial la Monifesta’t 2014, per a reivindicar el nostre paper.
• Des dels esplais:
• Explicitar aquest compromís que tenim amb l’educació i la voluntat de ser tinguts
més en compte. Hem de fer-ne bandera també a nivell local.
• Treballar per generar i enfortir xarxes en el territori que treballin per la Educació
Popular.
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