
Per una educació laica

Vivim en un món cada cop més interconnectat i més immediat, on les comunicacions i les notícies es

succeeixen constantment i en que constantment esperem respostes i reaccions. Aquests últims anys hem

vist sovint com la societat ha de reaccionar rapidament a nous esdeveniments i no sempre tenim l’espai o

el temps per reflexionar sobre el que està passant. No entenem que aquesta situació sigui negativa per si

mateixa però als esplais catalans ens preocupa els efectes que això té i pot tenir en la nostra societat i en

l’educació dels infants. Creiem que la immediatesa sovint deixa poc espai perquè les persones poguem

formar-nos una opinió critica, basada en el debat i la reflexió i veiem com això facilita que els populismes

i  les  idees  prefabricades  s'estenguin  amb  facilitat.  Les  fakenews  són  una  bona  mostra  d’aquesta

problemàtica; constament veiem com notícies falses corren per les xarxes i són moltes les persones que

sense contrastar-les les comparteixen i les converteixen en realitat. Noves realitats que modifiquen el

comportament de les societats i de les estructures polítiques. Aquesta tàctica, basada en la manca de

reflexió per part de qui rep el missatge la utilitzen tant les empreses com els partits de tots els colors i

empobreix la capacitat dels individus de decidir lliurement o, si més no, amb criteri.

Educativament això fa que els infants i  joves que encara no tenen les eines per contrastar aquestes

informacions i analitzar-les amb criteri, com molts adults, s’exposin a missatges que poden condicionar

la seva actuació sense que hi puguin fer front. Des dels esplais d’Esplac entenem que els infants i joves

tenen dret a tenir i a desenvolupar una ideologia pròpia i a fer-ho en un entorn laic, on se l’acompanyi

sense recórrer a dogmatismes en aquest procés de creixement. Els esplais som i volem ser aquest espai i

seguim compromesos amb la idea, que ja expressavem al projecte educatiu d’Esplais Catalans del 2002,

que “La pedagogia ha de ser antidogmàtica i antiautoritària i, per això, ha d’incentivar la conscienciació

crítica i el diàleg, en oposició a l’adoctrinament i a la imposició.”. Des de la diversitat de models de centre

que representem, maneres de funcionar, d’organitzar-nos, d’educar, tots els esplais d’Esplac compartim

uns  valors  que  ens  porten  a  voler  ser  espais  on  debatre  amb  llibertat,  reflexionar  i  pensar  amb

tranquilitat.

En aquest sentit els esplais creiem que una gran part de la nostra tasca pedagògica ha d’estar centrada en

el desenvolupament de l’esperit crític d’infants i joves i que, per tant, hem de:

• Acompanyar l’acció que duem a terme amb els infants i joves amb debat intern i reflexió, sense

deixar d’actuar però sense deixar que l’acció substitueixi la revisió i la visió crítica.

• Revisar, actualitzar i compartir periòdicament els nostres idearis i projectes educatius per seguir
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desenvolupant sempre el nostre mètode i el nostre discurs.

• Seguir educant els infants i joves que participen dels esplais des d’una perspectiva laica, crítica i

lliurepensadora.

• Vetllar perquè els nostres esplais segueixin sent espais on els infants puguin expressar opinions

diverses  i  dispars  amb  seguretat  i  comoditat  més  enllà  del  que  pensin  o  creguin  les  seves

monitores i monitors.

Per aconseguir això els esplais ens comprometem a:

• Revisar constantment la nostra pràctica educativa en base als nostres valors.

• Ser crítics amb la realitat social i política que ens envolta:

• treballant des d’una perspectiva antidogmàtica amb els infants els temes que els afecten

• acordant a nivell d’associació quines són les nostres posicions i fer-les públiques.

• Fer extensius els nostres debats i posicionaments als esplais d’Esplais Catalans i a l’associació en

general.
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