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PLATAFORMES PER FER ESPLAI
O REUNIONS A DISTÀNCIA
Aquí teniu un recull de les pàgines web o
aplicacions que els esplais ens heu comentat que
esteu utilitzant aquests dies.

?IPORP
TAX ÉT

?SENOSREP ED
TIMÍL ÉT

?STATIMIL·LI
STUNIM ÉT

?NOFÈLET LA ALRAGERRACSED LAC

?ATÏUTARG
ÓISREV ÉT

HANGOUTS
JITSI
ZOOM
SKYPE
DISCORD

Vols + INFO sobre aquest tema?
CRAJ: Recursos en línia per no aturar l'associacionisme
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CONSELLS A L'HORA DE FER
REUNIONS
Us ha passat, oi? Heu dit de trobar-vos tot l'equip de monis
i quan arriba l'hora de la veritat: problemes de connexió,
totes parlem a la vegada... Aquí van unes quantes idees que
us facilitaran la vida virtual!

Algú sap
què venim a
parlar?

Podem compartir
pantalla amb
l’ordre de temes a
parlar o amb
l’acta, per tal de
seguir més
fàcilment la reunió.

Pots repetir
l'últim que has
dit, que s'ha
tallat?

Si veiem que la
connexió va molt
lenta, podem
provar a
desconnectar totes
la càmera, a
excepció de la
persona que parla.

Ningú ha
passat acta?

Si hem anotat idees
o apunts
importants al xat,
recordem fer una
captura de
pantalla o copiarho en un altre
document abans de
tancar la conversa!

Qui
acaba de tirar
la cadena del
WC?

Silenciem el
micròfon quan no
estem parlant.
Evitarem sorolls de
fons indesitjats.

Em podeu
deixar
acabar?

Demanem torn de
paraula amb les
icones que l’eina
virtual ens permeti.

Podem anar
per feina?

Preparar les
reunions amb
temps, tenir clar de
què parlarem i
preparar enllaços
per crear petits
grups (si ens cal),
agilitzarà tot el
procés.

Hola? Hola!
Em sentiu?

Fer una ronda
prèvia ens permet
comprovar la bona
connexió dels
nostres dispositius.

Una altra
reunió eterna...

Vols + INFO sobre aquest tema?
Torre Jussana: Com fer reunions virtuals efectives

És important
establir una hora
d'inici i una hora
de fi. Massa temps
de pantalla tampoc
és saludable i
segurament serà
més eficient trobar
un altre moment o
canal si hem de
seguir debatent
algun punt.
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IDEES DE DINÀMIQUES
Us deixem aquí un
recull de les
dinàmiques i activitats
més compartides pels
esplais a través de les
xarxes socials:

REPTES

Proposeu reptes diaris
(fer un pastís, cantar
una cançó, pintar un
quadre...), i demaneu
que us enviïn una
fotografia o vídeo
mostrant que ho han
aconseguit.

MACROCLUEDO

Resoleu conjuntament un
crim fictici al llarg de la
setmana. Diàriament, les
monitores anireu enviant
pistes diferents per
missatge privat a tots els
infants i joves.

EL LLOP

CINEFÒRUM

CAMPAMENTS
VIRTUALS

RUTA
VIRTUAL

ENQUESTES A
LES XARXES

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

Podeu jugar-hi a
través del Telegram o
amb una aplicació
especialitzada, com
per exemple WereWolf

Viviu els campaments de
forma conjunta i virtual.
Munteu la tenda al
menjador de casa, feu un
dinar de carmanyola, o
inclús un "guitarreo"
abans d'anar a dormir.

Voleu passar una estona
entretinguda a
l'Instagram? Podeu
inventar un Jo Mai Mai
propi de l'esplai, o fer
concursos i enquestes ben
divertides.

Compartiu l'enllaç de
la pel·lícula escollida,
perquè tothom la miri
a casa seva. Després,
dinamitzeu un debat a
través de l'aplicació de
missatgeria que
utilitzeu.

Tothom a preparar la
motxilla! Podeu preparar
una ruta, que els infants
hauran de traçar amb
l'ajuda d'un mapa en
línea i de les coordenades
i pistes que els oferireu.

Les monis podeu fer
videoconferències o trucades
per separat amb els infants
del vostre grup per veure com
estan i donar-los suport
emocional, sempre i quan ho
consensueu amb l'esplai i
amb les famílies.
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DRETS D'IMATGE DELS INFANTS:
PODEN SORTIR A LES XARXES?
Podem compartir a l'Instagram els reptes que ens envien les
famílies? Hem de pixel·lar la cara dels infants?
Aquí us deixem una sèrie de recomanacions a
tenir en compte pel que fa als drets d'imatge!

La Generalitat diu:
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a
l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, cal demanar el consentiment als pares,
mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i
filles i hi siguin clarament identificables.

El més important és assegurar-vos que l'infant està d'acord amb
que els seus vídeos i fotografies siguin compartides a les xarxes
socials de l'esplai. Si l'infant no vol, i així ho expressa, encara que
tinguem l'autorització de la seva família, no hem de penjar cap
imatge seva.
Reviseu que tingueu signada, per part de la família, l'autorització
que us permet utilitzar la imatge de l'infant. Si no la teniu, podeu
fer-li arribar per correu electrònic i demanar-li que us la retorni
signada i escanejada. Fins que no tingueu aquest document, no
podeu compartir cap imatge.
Si una família no disposa dels mitjans per fer-vos arribar el
document, podeu demanar que us faci un missatge de veu o escrit
confirmant que accepta que es publiqui la imatge del seu infant.
És molt important que guardeu aquest missatge.
Alerta! El fet que un infant no pugui ser mostrat a les xarxes no vol
dir que no pugui participar dels reptes o activitats que esteu
realitzant aquests dies. Convideu-lo a que segueixi enviant-vos
els vídeos i simplement, no els feu públics.

No trobes aquest document?

Model d'autoritzacions d'Esplais Catalans

Vols + INFO sobre aquest tema?

Generalitat de Catalunya: Principals
Novetats de l'RGPD
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IDEES PER A LA GESTIÓ
EMOCIONAL DEL GRUP DE MONIS
No és fàcil ser referents d'un grup d'infants o adolescents
en uns dies de tanta inestabilitat emocional. L'angoixa,
l'estrès, la incertesa... no només afecten als més menuts,
també ens afecta a les monitores i monitors. Què podem
fer, entre totes, per gestionar-ho?

LANOICOME
ADOR

Quan us reuniu per videoconferència, podeu començar fent una ronda on
cadascú expliqui com està i com se sent. No hi ha judici possible: la resta
escolten i acompanyen el sentiment de qui parla. I alerta! És igual de lícit
sentir-se al pou com estar passant uns dies genials! Ningú ha de sentirse culpable per "sentir molt" o "no sentir res".

sromur
pots

No entreu en bucles de sobreinformació. Si cal comentar alguna notícia
recent, feu-ho des de la racionalitat i donant la informació precisa i
necessària. No alimenteu rumors ni feu projeccions de futur. A algunes
persones, aquestes converses els poden generar molta ansietat.

adabort
ed siapse

Busqueu espais per reunir-vos entre vosaltres més enllà de les reunions o
els debats d'aquests dies per adaptar l'esplai a la crisi de la Covid19. Podeu, per exemple, crear moments de coneixement compartit:
s'anima, la Marta, que balla tan bé, a fer una classe de Zumba per tota
la resta el dissabte al matí? I en Jordi, que sap ioga, potser vol fer una
meditació guiada per tothom abans d'anar a dormir...

top mohtot
erpmes on

Doneu i respecteu l'espai que necessita cada companya. Aquests dies en
que estem totes a casa, pensem que tenim temps de fer totes les reunions
del món i més. Però estar tancades a casa no vol dir tenir temps per fer
més reunions que quan no estavem confinades. Moltes monitores
segueixen estudiant, treballant, o totes dues coses. Per tant, és genial
que aprofitem aquests dies per dur a terme determinats debats o
reunions, però hem de crear una atmosfera prou segura perquè qui no
pugui participar de tot, se senti en confiança per dir “avui no em puc
connectar”.

Vols + INFO sobre aquest tema?
Generalitat de Catalunya: Guia Joves Confinats
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IDEES PER A LA GESTIÓ
EMOCIONAL DEL GRUP D'INFANTS
Aquests dies hem d'escoltar més que mai els infants i joves,
amb les seves inquietuds, pors i també propostes. Com
podem, les monitores, ajudar a canalitzar millor tots els
sentiments que es concentren en quatre parets al llarg del
confinament?

tot sé oh on
91-divoc al

Quan prepareu activitats, penseu en la situació que estem vivint més
enllà de l'entreteniment i la necessitat d'ocupar el temps. Intenteu seguir
el fil d'ambientació que havieu començat al trimestre, o mantingueu com
a mínim un dels objectius que estàveu treballant quan encara hi havia
esplai presencial.

stnemitnes
sled uelrap

Ajudeu als infants a identificar les emocions que estan sentint, a
escoltar-les i validar-les. Per fer aquest acompanyament us pot ser útil:
1) Preguntar-los per emocions que han tingut anteriorment: "et sents
com aquella vegada que...?"
2) Si voleu ajudar-los a interpretar el que senten, podeu guiar-los i
fer-los analitzar sensacions físiques, per exemple.
3) Parlar des de la pròpia experiència també és un bon recurs: "a mi,
quan em passa això, em sento..."; "Quan em sento així, noto que...;"
etc.

sedairav tnemaynapmoca
stativitca
uef

Tingueu en compte, al pensar activitats, la fórmula CCCPE: Crear,
Compartir, Comunicar, Participar, Expressar. Intenteu que les dinàmiques
que proposeu als infants tinguin un equilibri d'aquests cinc components.
És important potenciar-los tots cinc de manera compensada per afavorir
el seu benestar.
Teniu la sospita que algun infant rep maltractament o abús en el seu
entorn familiar? Durant aquests dies podeu mantenir un contacte més
proper amb ell/a, sense pressions ni preguntes, simplement fent-li saber
que no està sol/a, i que si un dia ho vol, pot comptar amb vosaltres. És
important que NO accepteu revelacions amb la condició de no explicarho a ningú, ja que segons quina sigui la informació no ho hauríeu de
complir i estaríeu traïnt la seva confiança.

Vols + INFO sobre aquest tema?
Generalitat de Catalunya: Consells pràctics per a professionals
que treballen amb joves durant el confinament
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ENFORTIM LA RELACIÓ
AMB LES FAMÍLIES
Aquests dies la comunicació amb les famílies s'ha tornat
més constant que mai. Aquí us deixem 4 idees a tenir en
ment per facilitar la relació.

1

2

3

4

És important que la comunicació
amb les famílies aquests dies
sigui fluïda. Elles són les que
estan 24h amb els seus fills i
filles, i sovint les encarregades de
veure l’Instagram de l’esplai i de
dinamitzar les activitats que
proposeu.

A més a més, quan truqueu a les
famílies, podeu preguntar-los com
estan passant aquests dies, si
necessiten recolzament o idees
noves per fer amb els seus infants,
quina és la seva disponibilitat per
realitzar els reptes...
Si veieu que una família necessita
més idees d'activitats per fer amb
els infants, de ben segur que li
podeu donar un cop de mà.

Una bona pràctica pot ser realitzar
una ronda de trucades per explicar
a cada família quines activitats
realitzareu durant aquests dies. Hi
ha
famílies
que
no
tenen
Instagram, i haureu de trobar
noves fórmules perquè puguin
participar de les activitats. Per
exemple, els podeu explicar els
reptes per avançat, i elles fer-vos
el retorn per correu electrònic.

És necessari que prepareu bé les
trucades. Abans de parlar amb
cada família, feu-vos un guió clar
del què us agradaria dir i poseuho en comú amb la resta de
l’equip.
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REFLEXIONS QUE PODEM FER
LES MONIS AQUESTS DIES
Quina és la importància de seguir fent
esplai aquests dies?
Quines raons us porten a no parar la vostra activitat? Quina és
la vostra vinculació amb les famílies, el barri o el poble? Quins
valors esteu reforçant?

En què ens ajuda tenir un projecte
educatiu, en aquests moments? I un ideari?
Coneixeu el PEC de l'esplai? Heu tingut mai un debat sobre el
vostre ideari? Creieu que és necessari tenir presents aquests
documents?

Sentim que ens falta formació en algun
tema?
Hem detectat alguna mancança formativa en l'equip?

Quines són les característiques
irrenunciables de l'esplai? Generen
desigualtat?
En què ens ajuda tenir un projecte
educatiu, en aquests moments? I un ideari?

Mai ens haguéssim imaginat que fos possible fer esplai a
distància (i a través de les xarxes socials!!!). La presencialitat
és un dels trets característics de l'esplai. Ara, però, hem vist
que davant la situació actual, hem hagut de renunciar a
aquesta característica i adaptar-nos. Potser és un bon moment
per repassar quins són els nostres trets distintius, i evaluar si
pot ser que esdevinguin elements que dificulten la inclusió de
totes les persones a l'esplai.
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I A LA TORNADA...
QUÈ?
Quan tornarem a la normalitat? Ningú no en té pas la
resposta, però el que està clar, és que hi tornarem. I aquell
dia...què? Com he de gestionar aquesta retrobada? Aquí us
deixem alguns consells i propostes:

Penseu que els infants han conviscut moltes
hores sols/es amb la seva família, i hi ha
infants que no tenen un entorn familiar fàcil.
Cal ser curoses en com es gestiona la tornada
a la normalitat, i estar molt pendents de tots
els infants per detectar quines poden ser les
necessitats de cadascun d’ells. Per exemple,
potser a alguns/es els aniria bé una primera
dinàmica més individual o en parelles, per
tal de tornar-se a sentir còmodes amb el
grup.
El dia de la tornada pot ser un bon moment
per dedicar un temps a la gestió emocional:
compartim experiències i emocions. Podem,
per exemple, fer un llistat de totes aquelles
coses que hem trobat a faltar durant aquest
període (amistats, escola, esplai, jugar a la
plaça amb els companys i companyes, etc) i
un altre llistat amb totes les coses que tenim
ganes de fer ara que ens podem tornar a
veure.
Celebrem el retrobament com un dia
especial? Podem acabar la tarda amb una
petita festa (amb música i ball)! O demanar
que tothom cuini alguna cosa i fer un berenar
de germanor amb tot el grup d'edat.
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SOM
#MONISIMPARABLES
Moni, estàs fent una feina fantàstica aquests
dies! No et desmotivis. El teu compromís i la
teva creativitat estan fent que l'esplai no
s'aturi!
La transformació social de la que sempre
parlem a l'esplai comença per transformar el
nostre entorn més immediat. I aquests dies,
fent arribar una mica d'esplai a casa de tants
infants, estàs ajudant a transformar el seu dia
a dia.
Sempre hem reivindicat que ser moni d'esplai
és molt més que anar els dissabtes a la tarda
a jugar amb infants a la plaça...i tu, aquests
dies, ho estàs demostrant més que mai!

