
Esplais  Catalans  treballem  per  promoure  la  transformació  social  a  través  d'una  educació  integral  i

alliberadora. Per  aquest  motiu  creiem  necessari  posar  sobre  la  taula  la  creixent  dependència  de  la

tecnologia, la seva naturalització en l'imaginari col·lectiu i  la transformació que ha comportat en les

formes de relacionar-nos, de construir identitat, de socialitzar-nos, d'aprendre i de trobar informació o

gaudir del nostre oci.

Parlem de dependència tecnològica perquè cada cop són més els espais que es digitalitzen. Entenem que

està  naturalitzada  perquè  esdevé  un element  de  realització  personal  i  de  desenvolupament  positiu,

necessari  i  desitjable,  sense  haver-ne  fet  una  avaluació  crítica  i  honesta.  La  immediatesa  i  la

hiperconnectivitat contínua són un bon exemple d'una dinàmica adquirida. No qüestionar-nos-ho ens

exposa a una falta de sobirania tecnològica que no ens qüestionem. No podem banalitzar la tecnologia ni

ignorar-ne els efectes.

Les noves tecnologies avancen molt ràpidament i pot ser difícil  educar en unes eines de les quals no

coneixem els efectes, els interessos corporatius que hi ha darrera, les alternatives o l'espai que ocupen en

la nostra vida. A l'esplai eduquem infants i joves perquè tinguin una visió crítica del seu entorn i no

podem ignorar els efectes del canvi tecnològic. Un entorn que inclou les tecnologies i en el que hem

d'aprendre a treballar d'acord amb els nostres valors sense deixar-nos portar pels canvis frenètics. Per tot

això des d'Esplais Catalans:

•  que es generin espais de debat sobre la gestió educativa de la tecnologia: als òrgans

de l'associació, en el teixit associatiu i en les institucions públiques i educatives.

•  els esplais a plantejar-se quin és l'efecte de la tecnologia en la seva tasca educativa, quin

ús en fan, en quines formes, moments i objectius. Als centres de formació que ofereixin recursos

pedagògics que ens permetin augmentar les nostres possibilitats d'escollir com volem relacionar-

nos amb la tecnologia.

•  a portar la tecnologia als espais de debat de l'associació, a fer-ne partícips

els esplais i a oferir formació des de l'Escola Lliure el Sol sobre aquest tema.
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