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Un centenar de monitors i monitores d'Esplais Catalans es
formaran sobre participació a l'Escola d'Esplac 2016
L'escola de formació anual de la federació d'esplais laics i progressistes de Catalunya tindrà
lloc el 20 i 21 de febrer a la casa de colònies Can Puig (Sant Salvador de Guardiola)

Esplais Catalans–ESPLAC, la federació d'esplais laics de Catalunya, organitza com cada any l'escola
de formació per a monitors i monitores dels esplais, l'Escola d'Esplac. La participació aquest any és la
més elevada de les darreres edicions, ja que s'ha arribat a les 100 persones participants. Aquest
any, el lema és “Aprenem participant”. A través de diverses ponències, taules rodones i experiències,
es tractarà la participació a l’esplai des de diversos enfocaments i dels diversos actors (monitors/es,
famílies, infants...). El tema a tractar va ser escollit pels monitors i les monitores dels esplais a través
d’unes votacions el juny de 2015.
L'objectiu final de les jornades és millorar els processos participatius als esplais i donar a conèixer
eines i recursos a monitors i monitores d’Esplac i altres persones interessades. El tema a tractar va
ser escollit pels monitors i les monitores dels esplais a través d’unes votacions el juny de 2015.
Els plats forts de l'Escola d'Esplac 2016 seran dues ponències realitzades per dos reconeguts
educadors. D'una banda, Fermín Rodríguez, psicopedagog i Doctor en Educació i Societat per la
Universitat de Barcelona serà l'encarregat de fer la ponència d'obertura dissabte 20 a les 10:30,
explicant com educar les competències per participar. El diumenge 21 de febrer a les 12:30,
l'educador, formador i assessor educatiu italià Gino Ferri presentarà les eines educatives per situar a
l'infant com a protagonista del seu procés d'aprenentatge.
El programa d'activitats ofereix també diverses taules rodones i moments per compartir experiències
participatives, on participen persones de referència en el món de l'associacionisme educatiu i de
l'educació formal i del lleure.
Tota la informació de l'Escola d'Esplac 2016: http://www.esplac.cat/escola-esplac/
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Què és Esplais Catalans–ESPLAC?
Esplais Catalans-Esplac és una associació d'esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat
per a la transformació social mitjançant l'educació en drets dels infants. Actualment formen part
d’Esplac 105 esplais, 6500 infants i 1500 monitors/es distribuïts en 61 poblacions catalanes.
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