
 
 
Som l'esplai Sant Medir! 
 
Un esplai que portem en actiu des de 1966 al barri de la Bordeta i complim la nostra activitat                   
als espais de l'escola i la parròquia de Sant Medir. L'esplai està format per infants, joves,                
l'assemblea de monitores, exmonitores, famílies, etc. En definitiva, totes aquelles persones           
que en algun moment de la seva vida han estat relacionades amb l'esplai. 
 
Entenem l'esplai com un espai on tothom pot ser ell o ella mateixa expressant-se lliurement,               
tot desenvolupant la mateixa personalitat i l'esperit crític a través de la convivència i              
l'experiència. A més, l'esplai s'utilitza com a element d'integració sociocultural dins el context             
de la societat actual. 
 
L'esplai té com a pilar fonamental l'educació en el lleure, és a dir, posar en pràctica la                 
metodologia educativa basada en el joc, tant amb infants com amb joves, per tal de               
fomentar l'educació integral de la persona per mitjà de totes les experiències viscudes, de              
forma individual i col·lectiva, al llarg de les diferents etapes dins l'esplai. A més a més, de                 
forma transversal, l'esplai pretén educar i treballar a partir de la coeducació, la diversitat, la               
sostenibilitat, la democràcia i la participació. 
 
Fent referència a l'organització interna, som una entitat autogestionada de forma           
assembleària amb una estructura completament horitzontal, sense la presència d'una          
jerarquia dins l'equip de monitors/es. 
 
Els mitjans educatius que intervenen en el curs de l'esplai som els monitors i les monitores,                
el quotidià, el grup, les activitats, el medi i la institució. Cada un d'aquests mitjans               
desenvolupa un paper rellevant en el procés educatiu dels infants i joves durant els              
dissabtes d'esplai, ja que hi incideixen d'una forma o altra. 
 
En definitiva, entenem l'esplai com un lloc on poder ser feliç i créixer, on se segueix un cicle                  
que es va renovant i avançant per tal d'adaptar-se a les noves generacions i als nous temps,                 
amb el qual es van treballant les diferents perspectives sobre el món i el que ens envolta. 


