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La diversitat, eix central de l’Escola de formació
d’Esplais Catalans a Vic
* L’Escola d’Esplac són unes jornades formatives adreçades a monitors i monitores
d’esplais i oberta a membres d’altres associacions educatives.
* Més de 100 joves participaran a les jornades, que celebren la 5 a edició el cap de
setmana de l’11 i 12 de març a l’IES Jaume Callís de Vic.

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 i per a persones externes del món associatiu,
l'Escola d'Esplac, que enguany arriba a la 5a edició. La participació aquest any és la més elevada de
les darreres edicions, ja que s'han superat les 100 persones participants. Les jornades es
realitzaran el dissabte i diumenge 11 i 12 de març a l’IES Jaume Callís de Vic.
Aquest any, el tema escollit és la diversitat i el lema és “Som diverses, som inclusives”. Va ser
escollit pels monitors i les monitores dels esplais a través d’una votació.
A través de diverses ponències, taules rodones i experiències, debatrem sobre diversitat en 3 eixos:
Sociocultural, Funcional i Sexual/de Gènere. Amb aquestes jornades volem repensar allò que
sabem sobre diversitat i facilitar que els esplais esdevinguin espais d’inclusió per als infants,
monitors/es i famílies diverses, i que reflecteixin al màxim, per tant, la realitat del seu territori.
Els plats forts de l’Escola d’Esplac seran les dues ponències inicials i de tancament:

•

«Educar sense prejudicis», Ponència a càrrec de Fatiha El Mouali
(Diumenge 12 de març, 12:15 h)
Fatiha El Mouali és tècnica d’acollida, llicenciada en Ciències Econòmiques i doctorant a la
UAB. És membre d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) i de la Taula d’Igualtat de
Granollers. Ha publicat un article al llibre Combatir la islamofobia. Una guia antirracista i
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diversos articles en àrab en revistes marroquines. Ha participat en moltes xerrades i
conferències i és un referent en lluita contra la islamofòbia a Catalunya.

•

«Què vol dir ser un esplai inclusiu i reconeixedor de la diversitat
sociocultural?» Ponència inicial a càrrec d’Edgar Iglesias
(Dissabte 11 de març, 10:30 h)
Edgar Iglesias és llicenciat en Antropologia i Doctor en Pedagogia. Des de petit ha estat
vinculat a l’educació en el lleure (dels 6 fins als 18 anys va ser membre de l’A.E.iG. Pinya de
Rosa de Blanes), cosa que l’ha portat a treballar de professor a la Universitat Autònoma de
Barcelona i, alhora, a ser educador amb joves al Raval. Considera que treballar en l’àmbit
acadèmic i d’intervenció directa li permet tenir una perspectiva real i actualitzada entre
l’acció i reflexió. Ha fet una tesi doctoral sobre l’educació intercultural en l’educació en el
lleure de base comunitària a Catalunya.

El programa d'activitats ofereix també 3 taules rodones i moments per compartir experiències
participatives, on participen persones de referència en el món de l'associacionisme educatiu i
d’entitats referents en el camp de la diversitat.

En aquesta pàgina trobareu tot el Programa i els i les Ponents de les Taules
Rodones i Experiències de l’Escola d’Esplac 2017:
http://www.esplac.cat/escola-esplac/
Què és Esplais Catalans?
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 106 esplais que agrupen 7000 infants i 1600 monitors i monitores distribuïts
en 67 poblacions catalanes.

Per a més informació:
Víctor Yustres – Cap de Comunicació d’Esplais Catalans
comunicacio@esplac.cat
670617171 / 933026103
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