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PREGUNTES INICIALS PLANTEJADES A LES
PONÈNCIES I TAULES RODONES

1. Introducció a l’educació en valors i l’ideari com a eina

Què vol dir educar en valors? Què és un valor i que no és un valor?
Què és un ideari? Com volem que sigui el nostre ideari? Ideal però que toqui de peus a terra?
Pràctic? Que sigui un punt de referència i prou? Que sigui mesurable? Utòpic? L'ideari és allò
en el que creiem, o allò que creiem que podem arribar?
A l'esplai som coherents amb les nostres idees? Per què preuem tant la puresa ideològica
dins dels esplais?

2. El relleu en projectes transformadors

Qui fa l'educació en valors? Les persones que han rebut aquesta educació? Les que s’han
educat per educar en valors? Totes?
Sabem educar en valors les monis dels esplais? Aprenem a fer-ho amb els anys? Quin paper
jugar l'esplai en donar eines a les monis per educar en valors? (ja que quan comences no en
tens ni idea).
Si el nostre context es troba en canvi constant, hauríem d’estar replantejant els nostres
valors també constantment? Adquirim els valors donats per l’antic equip de monis. Que fem
amb aquests, els acceptem o els qüestionem? O bé, ens plantegem quina és la metodologia
que utilitzem per treballar aquests?
Llavors, com mantenim un projecte transformador en un equip que sempre és canviant?

3. La mercantilització dels valors

Com els valors entren en el mercat i de quina manera?

Les tendències de la societat et fan adquirir o treballar més un valor que un altre?

Parlem sobre l’apropiació dels valors.

Què és i com ens relacionem amb la post-veritat?

4. Respecte i Tolerància

Què és el respecte i la tolerància? Quin paper juguen aquests dos dins la societat? Quina
diferència hi ha entre aquests dos?
Que és una falta de respecte?
En tots els conflictes trobem faltes de respecte?
Les faltes de respecte per discriminació. En tenim a l'esplai? (Hi ha una escala, i ens creiem
més que els altres i faltem al respecte, els altres no poden fer res)
Què vol dir ser tolerant en una societat que discrimina?
Quan a mi em falten al respecte m'ho prenc igual que quan ho fan als demés? Què passa?
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Dir una veritat és una falta de respecte en alguns contextos? Les convencions socials ens ho
permeten?
L'assertivitat i la broma garanteixen el respecte?
Tolerem qualsevol tipus de discurs per part dels infants o qualsevol altra persona? Fins a on
arriba el nostre límit de llibertat d'expressió? (Què tolerem i que no tolerem?)

5. Igualtat

Què fem a l'esplai més enllà dels tallers i formacions per infants i joves?
Com treballes els feminismes/igualtat amb el grup de més petits?
Fem espais no mixtes amb els infants? Per què? Què hi fem en aquestes? A partir de quina
edat fem espais no-mixtes?
Què fem amb els infants i joves que no es senten d'un gènere concret (no binari)?
Quan fem els grups de l'esplai tenim en compte el gènere?
A l'esplai tenim canals o espais de confiança on els infants i joves poden expressar-se,
compartir experiències, denunciar agressions, dir la seva? Qui proposa i qui gestiona
aquests espais? Com ho fem? Tenim mecanismes?
Com dinamitzem el temps lliure? Hi ha alguna cosa pensada? Observem o també
intervenim?
Tractem el tema de la violència i l'autodefensa amb els infants i joves?
Fem espais no mixtes dins de l'equip de monis? Per què els fem? Què hi tractem en aquests
espais
Sempre un espai no-mixte és un espai de seguretat? En quins casos no? Com ho gestionem?
Com fem la repartició de les tasques a l'esplai? Tenim mecanisme perquè hi hagi un bon
repartiment?
Tenim un protocol intern a l'esplai? Qui l'ha fet? Qui el gestiona?

6. Esperit Crític

Què és l'esperit crític? Quin paper té ara en la societat? Es valora i se li dóna importància?
Ens posicionem a l'esplai? Com ho fem? En base a què ho fem? D'on surt? Quins mecanisme
tenim
Quin paper tenen les XXSS en els nostres posicionaments?
Utilitzem l'esplai com a altaveu per defensar opinions/interessos personals, i no de
l'assemblea o l'esplai? Es té en compte als infants i famílies?
Totes les monis de l'esplai estan al dia de l'actualitat? Estan informades? D'on treuen la
informació? Compartim mitjans de comunicació?
Som influenciables? Estem predisposats a escoltar allò que no volem sentir?
A part dels tallers i activitats, en el dia a dia, de l'esplai com treballem el pensament crític
amb els infants i joves?
Fins a quin punt intervenim quan un infant expressa una opinió contrària a la teva? Què
preval més, la teva veritat o la d'un infant?
D'on creiem que estan formades les opinions dels infants? D'on treuen ells la informació?
Adoctrinem a l'esplai? Està bé adoctrinar?
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7. Autonomia i Autogestió

Què és l'autogestió, i l'autonomia?
Quina responsabilitat tenim les monis (educadores) de crear espais perquè els infants
s'autogestionin?
Que entenem per autonomia i autogestió a l'esplai que es diferencia de la resta d'espais
educatius
Com treballem l'autogestió del grup d'infants (rols, conflictes, dinàmiques...) en l'àmbit
social?
Es pot ser molt autònom però no saber-te gestionar a tu mateix?
Com s'adquireix l'autonomia? És una imposició de l'equip de monis disfressada de bons
hàbits i normativa compartida?
Com treballem l'autogestió interpersonal? I la intrapersonal?
Quin rol tenen els infants en el treball en xarxa i el context en el que ens trobem (barri,
poble...)?

8. Educació en valors

Què és i que no és un valor?
Quina relació hi ha entre els valors i les nostres emocions?
El nom del valor de fa 15 anys és el mateix, però l'explicació que hi ha darrere no, com veig
la realitat, quines creences tinc...
Com la metodologia influeix en els valors en els quals eduquem?
Quins canvis esperem quan treballem en valors? Fem una activitat i amb això ja ens pensem
que estem educant en valors?
Posem indicadors per poder valorar si estem treballant o no els valors decidits?
Primer va el valor i després la pràctica? O primer va la pràctica i després el valor?
Totes les activitats que fem han de tenir una perspectiva de valors? O ja ho fem de forma
involuntària, perquè els tenim integrats?
Fem educació en valors només amb els infants? O també amb les famílies? Com ho fem?
Educar en valors és adoctrinar?
Existeixen els valors innats i els valors adquirits? Què són i en què es diferencien?

9. Evolució dels valors amb perspectiva històrica

Per què hi ha èpoques on hi ha valors en auge concrets? I en canvi altres on no? Qui marca
la tendència dels valors?
Alguns valors es poden englobar en altres valors? Confonem valors amb corrents
ideològiques? Pot ser que parlem de moviments i no d'ideologies?
Quines tendències de valors s'han pogut veure en els últims 30-40 anys? Es poden relacionar
amb fets històrics?
Al llarg de la història s'han vist la utilització de valors com compartim tots per part de
personalitats públiques? Com ho feien?
Què és una crisi de valors? Existeixen? Què comporten?
A partir de quin moment identifiquem un valor com a tal?
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Educar en valors és adoctrinar?
Quin és el lloc i la importància de l’educació en valors en el sistema educatiu actual a
Catalunya?
Quins són aquells referents pedagògics i polítics que en poden orientar si volem educar en
valors? Quina relació veus entre l’educació en valors i els drets de l’infant?
Hem pogut veure canvis en els valors en els quals eduquem al llarg de la història? Tenen
relació amb fets històrics remarcables? (tant a Catalunya com a la resta de territoris)
Quina és la funció social de l’educació a l’escola i als espais de lleure? Aquesta educació és la
que transforma la societat o és una eina per perpetuar la societat d’aquell moment en la que
ens trobem? Llavors, és la societat la que dicta com ha de ser l’educació?
Educar en valors és adoctrinar? En quins moments de la història l’educació s’ha detectat un
fort considerat un adoctrinament i/o manipulació de l’educació en valors ha sigut jutjada i
reprimida per això?

10. Valors i Cultura

Les preguntes del primer bloc són:
Els valors fan la cultura?
Com eduquem en valors en una societat pluricultural?
Jutgem i discriminem valors d'altres cultures?
Què és la mediació cultural? Què és un conflicte cultural? Com es treballa?
Fets/Tradicions que vénen d'una religió que implica uns valors. Per què ho
continuem fent?

En el segon bloc hem convidat a un col·lectiu que ens explicarà el seu projecte i parlarem de
les següents preguntes:

Qui sou i què és el vostre projecte? Què feu, d'on sortiu, quins són els vostres
objectius... Quina necessitat teníeu de crear aquest projecte?

Què és la cultura gitana?
Com és la convivència de la cultura gitana amb la resta amb les quals conviviu?
Sobretot amb la paya.
Com viviu el feminisme?
Quin tipus de relació teniu amb altres col·lectius feministes? Quins elements i línies
del feminisme payo xoquen amb els vostres?
Creieu que també hi ha un xoc amb altres valors? En quins i per què?
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PONÈNCIES - DISSABTE MATÍ

1. Introducció a l’educació en valors i l’ideari com a eina

El desconeixement sobre què és un ideari i, sobretot, quina funció té aquest. Per molt que es
presenta de forma dinàmica i que s’emfatitza que és un document obert a canvis i que es pot
construir de mil maneres, es segueix veient com una formalitat molt allunyada del dia a dia de
les entitats. Hem de fer un pas més i passar de la teoria de les idees a l’acció. Que són els valors?
Per què eduquem en valors? Quina és la nostra actitud envers aquests valors, som coherents,
busquem la puresa?

● Francesca Nogales Talán. És heavy, motera, enamorada de la lectura i la muntanya.
També és llicenciada en Sociologia per la UAB en l’especialitat d’organitzacions i
treball, té un Postgrau en Govern Local per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials,
un Màster en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos i està
certificada en Coaching d’Equips. La seva dedicació professional es centra en
acompanyar organitzacions i equips. Fa més de 15 anys que forma part del Claustre
de l’Escola Lliure del Sol de manera molt activa, formant part de diverses comissions
i grups de treball. Ha estat presidenta d’una associació de Rock a Rubí, secretaria al
seu esplai i voluntària en diversos projectes amb infants i persones amb discapacitat
al Vallès Occidental.

Fem educació en valors? Sempre
responc que no podem educar en
una altra cosa que no siguin
valors, seria impossible. En la
nostra educació va implícita la
transformació. Per això,
necessitem valors.

No som l’escola antiga, convencional, que el que feia era reproducció social. El model de
lleure educatiu busca la transformació social, per aquest motiu ha de ser educació en valors.
Aquesta educació té una intenció clara, transformadora, i està guiada per aquests valors.

Sense consciència, podem tenir un grapat de valors que no tinguin coherència entre ells. Jo
he participat en un equip de monitores on cadascuna tenia els seus valors. Quin era el
nostre ideari? El d’Esplac. Ningú tenia ni idea de quin era el nostre ideari de veritat. Estic
convençuda que en alguns valors coincidíem però en altres no, i mai vam discutir-ho.

Des de la incoherència o no consciència, és un perill perquè fem la reproducció social. Tot i
això, no vol dir que no funcioni, perquè a vegades hi ha màgia i de manera inconscient tenen
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els mateixos valors i funciona. Quan passa això, és extraordinari. Ara bé, quan hi ha relleu, i
aquests valors no es transmeten, ho perdem. És una màgia temporal, efímera. Aquest és el
perill de fer-ho de manera inconscient.

Quan ho fem amb consciència, hem de conèixer els valors, fer una cerca per saber quins
valors existeixen i quins ens resulten interessants (a nosaltres, a l’esplai, a les famílies, al
lleure educatiu en general…). Moltes vegades ens quedem aquí, en aquest món filosòfic. És
important que anem endavant. Hem de fer un triatge d’aquests valors i ha de ser
consensuat. No a tothom li semblaria òptim que el triatge de valors fos consensuat, en una
empresa és la direcció qui marca quins són els valors de l’empresa. Als esplais no podem
donar per fet que tot és obvi. El triatge dels valors ha de ser consensuat, és la manera que
tenim del lleure educatiu. Els valors ens serveixen per això, per ajudar-nos a l’hora de
prendre decisions.

En definitiva, coneixe’ls, triar-los, consensuar-los.

Com fem la tria de manera consensuada?

● Pensant en els infants, els joves i les famílies. Sense elles, no existeix l’esplai. Com
són aquestes famílies i aquests infants? Què fem amb elles? Com desenvolupem el
lleure educatiu amb elles? Què fem amb infants, joves i famílies? En la resposta a
aquesta pregunta trobarem els seus valors. L’esplai no és un servei, sinó una
co-creació.

● També cal pensar en l’equip de monitores. L’ideari ha de respondre a la realitat de
l’equip de monitores del moment.

● Finalment, cal tenir en compte el context, ja que aquest és molt important. Si el
context canvia, val la pena repensar l’ideari.

Els valors són paraulotes, paraules que
tenen un pes i molta força. L’important
és aterrar-los i preguntar-nos com el
veiem, tant individualment com amb
l’equip de monitores.

Adultcentrisme + participació infantil i
juvenil = perillós. Les monitores hem de
ser conscients de quin és l’ideari de
l’esplai i com es veu reflectit en les
nostres accions.

La combinació que fem d’alguns valors a
vegades dóna un resultat que no era
l’esperat.

L’esport i el lleure poden tenir valors en
comú però el que ens diferencia és el
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mètode: Quines són les accions que fem. Sobretot es diferencia en la competició -
cooperació.

En l’ideari, hi ha uns quants perills i
paranys. És fàcil caure en parany. És
un perill no triar d’entre els valors,
no mullar-se. També és perillós
l’exageració d’un valor: això ens pot
portar a l’exclusió, la paràlisi, la
rigidesa… Quan detectem que estem
exagerant un valor, cal fer-nos
preguntes i plantejar debats.

No només hem de triar els valors sinó també definir-los. Podem trobar valors iguals, però
han de ser interpetables. És important escriure com interpretem el valor, com el descrivim i
quins són els comportaments que tenim a l’esplai, en coherència.
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2. El relleu en projectes transformadors

Entenem que és primordial reconèixer que una de les principals transformacions es dona en els i
les monitores dels esplais. Ens hem de qüestionar tot allò que ens ve donat; si no es plantegen
interrogants, ens ho hem de fer mirar. Com transmetem d’una generació a l’altra els
valors/ideari de l’esplai?” , com generar “cultura d’esplai”, com fer front als canvis socials i
d’ideari. Sabem educar en valors les monis dels esplais? Aprenem a fer-ho amb els anys? Com
mantenim un projecte transformador en un equip que sempre és canviant?

● Mia Farré (Cap de l’Àmbit Pedagògic) i Meritxell Carles (Coordinadora de Seguiments
Pedagògics), d’Escoltes Catalans.

MERITXELL CARLES

Fem educació en valors? L’educació en valors la fem totes, no hi ha cap proposta
pedagògica buida de valors, tots els esplais eduquen en valors. És important diferenciar
entre educar en valors i adoctrinar en certs valors. La primera té més a veure amb
acompanyar i fomentar l’esperit crític.

Els valors també tenen a veure amb el model de societat i de persona. Com a esplai tenim
uns valors compartits col·lectivament, però alhora cada persona té els seus propis valors i la
seva pròpia priorització de valors, tant personals com col·lectius. És important remarcar que
formem part d’una societat, no som bombolles excloses d’aquesta, i en aquesta hem de tenir
clar quins valors predominen: masclistes, racistes, classistes, capitalistes… És molt fàcil
seguir patrons socials que tenim incroporats dins nostre. Per això hem de fer una aposta per
formar-nos i revisar en quins valors eduquem i per quins apostem.

També és important remarcar el paper que tenen infants i joves en la funció educadora. Es
tracta d’un aprenentatge entre iguals que es genera en qualsevol grup, on els processos de
relleu passen d’una manera innata. Totes formem part d’aquesta educació participativa.

Nosaltres sabem educar en valors als esplais? Sí, creiem molt en l’aprendre fent, i alhora
estem en constant aprenentatge i creixement. Un exemple de què sí que sabem educar en
valors és que les persones que han format en esplais o caus sovint s’impliquen en altres
projectes comunitaris del seu entorn, amb la voluntat de treballar per una societat més
justa.

Tot i així, l’experiència no ho és tot i cal replantejar-nos, revisar-nos i anar-nos actualitzant,
pensar en quin moment ens trobem i com va evolucionant el nostre context.

Us heu plantejat quantes hores dediqueu a organitzar-vos i als temes més tècnics de
l’esplai? I quantes a tot allò pedagògic? És important qüestionar-ho i intentar equilibrar la
balança, per no deixar de banda tot allò pedagògic.
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Un cop tenim els valors/ideari, com transmetem tots aquests valors? Amb la pràctica de
l’esplai: treball per projectes, aprenentatge vivencial, aprendre fent…

Educar en valors és educar en un model de persona i de societat que considerem justa. En
funció d’això cal aplicar unes pràctiques o unes altres. Cal generar espais continus per posar
sobre la taula en quin model de persona creiem i per què fem el que fem, que no sigui per la
inèrcia.

La força i implicació que tenim en infants i joves és molt més gran de la que ens imaginem.

MIA FARRÉ

Les persones no som constants, anem canviant igual que el context, i les persones que
formem part de l’esplai també anem canviant. Llavors, ens ho qüestionem cada curs? És
probable que els valors, o més aviat com els entenem i com els transmetem, es vagin
transformant.

Un exemple és el joc de la cadena de roba. Pot servir per treballar la cooperació, però alhora
estem deixant enrere altres valors, ja que és probable que molts infants o joves no s’hi
sentin còmodes.

El valor ha de canviar o el què ha de canviar és la manera en què el treballem? La manera en
què el treballem, per poder seguir donant resposta a tots els nostres valors i necessitats.

Davant dels canvis constants que es donen a l’esplai, pot servir-nos com a guia definir un
pla/projecte/metodologia més a llarg termini. Preguntar-nos on volem ser d’aquí a un
llarg període de temps. Si no, si fem una revisió dels valors cada any, pot ser desgastant i poc
efectiu. Enlloc d’això, pot funcionar més preguntar-nos si seguim compartint la definició
d’aquell valor i si la volem ampliar, quina profunditat li volem donar o fins on volem arribar.

Sostenibilitat (en el temps). Un projecte ha de poder ser sostenible, ha de poder durar en el
temps. Això vol dir que ens ha de lliurar d’haver-lo de revisar cada poc temps.

PREGUNTES
● Com fer compatible un pla estratègic de per exemple 3 anys amb l’etapa de

vida de les monis, que pot ser de 3 anys? És difícil, hi ha canvis constants. Una
manera pot ser implicant a les joves que hauran de ser monis, fer-les partícips dels
debats de l’equip de monitores.

● De quina manera podem preveure els debats o melons que s’obriran per coses
que passin, abans que s’obrin? Es poden definir espais o moments per fer-ho, com
a la tancada d’inici de curs. De totes maneres no hi ha fórmules màgiques, hem
d’anar aprenent.

● Com recull i comparteix els valors Escoltes Catalans?
○ El mètode. Llibre on s’explica la metodologia d’Escoltes Catalans, tant de

l’associació com de les caps.
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○ El llibret verd. És l’ideari, el recull de valors, l’aposta, més enllà de com cada
cau anirà treballant aquell valor.

3. La mercantilització dels valors

Com els valors entren en el mercat i de quina manera. Les tendències de la societat et fan
adquirir o treballar més un valor que un altre? Parlem sobre l’apropiació dels valors. Què és i
com ens relacionem amb la post-veritat?

● Enric Rodón: és periodista i investigador en comunicació. Ha estat el coordinador
de l’Estudi del tractament mediàtic dels joves en la premsa digital catalana (2019),
en col·laboració amb el Consell de Joves de Barcelona, el Consell Nacional de Joves de
Catalunya i el Grup de Periodistes Ramon Barnils, i de l’estudi sobre la revisió de
l’acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia
(2020), en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i el Grup de Periodistes Ramon Barnils. A banda, ha
treballat en el sector educatiu/universitari, com a comunicador i com a professor.
Actualment prepara una investigació sobre l’evolució i l’expressió de l’odi com a
fenomen sociològic i eina política. És llicenciat en periodisme i té un màster en
Estudis Avançats en Comunicació Social, ambdós per la Universitat Pompeu Fabra.

Els valors van implícits a la ideologia. Assumim els valors individualment o
col·lectivament, però després es van aglutinant en les ideologies. Les ideologies no deixen
de ser una gran articulació de valors que acaben cristal·litzant en partits polítics.

Les ideologies permeten mobilitzar grans grups de gent i organitzar la vida. La societat
acaba tenint un sistema dominant (en aquest moment, un sistema capitalista basat en una
democràcia liberal representativa), i hi ha certes ideologies que critiquen aquest sistema.

Els sistema s’apropia d’aquests valors i té el poder de mercantilitzar-los (veiem etiquetes
als aliments dient que són sostenibles, ecològics, naturals, etc.). Per tant, el sistema
imperant maquilla els valors de la societat per tal que entrin dins del status quo.

Ara mateix hi ha una sèrie de valors molt consolidats, com ara l’individualisme.
L’instagram n’és un exemple (emetre experiència individual). Altres són el consum, la
competitivitat social, sempre estar disposat al canvi, la llibertat individual etc. Ha de ser
així? Perquè això impera?

Com aprenem els valors? Els assimilem, estem constantment aprenent de família, amistats,
professorat, i també de referents públics. Hi ha referents públics que canalitzen el seu
missatge. Antigament aquest paper el tenien els mitjans de comunicació, però actualment el
tenen els youtubers, influencers, etc., que han saltat al mercat comunicatiu i estan fent
competència directa als mitjans de comunicació.
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La gent s’apropia dels valors. Un d’aquests valors és la llibertat, però on són els límits de la
llibertat? Com que vivim amb societat, la llibertat té i ha de tenir uns límits. Per tant, també
hi ha una apropiació del valor de llibertat per part de l’extrema dreta. Afagen el valor i el
transformen per un benefici propi, afirmant que el sistema els està coartant la llibertat de
dir el que vulguin.

Sempre que algú parla, hi ha una ideologia lligada.

La postveritat és un resultat d’una societat i un canvi social. La postveritat és la manera
com una realitat pot acabar pervertida a través de processos.

El fet que hi hagi tants comunicadors, fa que haguem deixat de ser consumidors
d’informació per ser prosumidors, ja que consumim i generem informació. A més, hi ha
sobresaturació d’informació, ja que estem permanentment connectats a milers de fonts
d’informació, i el problema és la manera com canalitzem tot això. D’aquesta manera, hi ha
tants canals d’informació que aquests busquen captar l’atenció, buscant titulars
sensacionalistes, i així competir entre ells.

Això està passant perquè hi ha una lluita constant de valors, i hi ha una part important de
la societat que està destinant molt temps en voler canviar el sistema, i alhora hi ha una altra
part que això ho ha entès com una amenaça i s’han articulat per fer-hi front. En aquest
sentit, la comunicació s’ha convertit en un camp de batalla.

Com ho combatem?
● Verificar la informació i ser rigorosos
● Associar-se a valors positius, ser crític, fomentar el diàleg, etc.
● Transmetre aquests valors des d’un punt de vista respectuós
● Assenyalar les mentides

Sempre estem transmeten valors, i cada vegada en som més conscients.

PREGUNTES
● On està el límit entre estar donant unes eines o adoctrinar? En respondre, entra

molt l'ètica personal. Quan un infant o jove entra a un esplai sap o hauria de saber
que està entrant a una comunitat i que aquesta té uns valors compartits. Hem de
treballar perquè cada persona trobi les seves eines per interpretar la realitat, que és
complexa, i a partir d’aquesta interpretació formar-se una opinió.

● En quin moment el sector privat s’apropia de valors reivindicats des dels
moviments socials o l’esquerra i com podem combatre-ho? Exemple:
Greenwashing.

Fenòmens que es poden donar en comunicació: Efecte bandwagon (d’arrossegament) vs.
Efecte underdog.
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TAULES RODONES - DISSABTE TARDA

1. Respecte i Tolerància

Que volem dir quan diem a l’esplai treballem el respecte cada dissabte i en totes les nostres
activitats? Creiem que és un valor transversal fonamental per poder conviure i/o canviar la
societat en la qual ens trobem? I quan parlem de tolerància? Quina diferència hi ha entre
aquests dos? Què vol dir ser tolerant en una societat que discrimina? Tolerem qualsevol mena de
discurs per part dels infants o qualsevol altra persona? Fins a on arriba el nostre límit de
llibertat d’expressió? Què tolerem i que no tolerem? Dir una veritat és una falta de respecte en
alguns contextos? Les convencions socials ens ho permeten? Ser assertiu garanteix el respecte?
Aquestes són algunes de les preguntes de les quals debatrem el dissabte a la tarda en aquesta
taula rodona.

● Mª Jesús Comellas i Carbó: Mestra en totes les etapes educatives i NNEE. Dra. en
Psicologia i professora emèrita de la UAB en la titulació de Pedagogia i
Psicopedagogia. Des del 2000 dinamitza un projecte de la Diputació: Espai de Debat
Educatiu en el que hi participa tot el teixit local: professorat, famílies, esplais,
escoltes, treball social, policia, joventut, esports i teixit associatiu per compartir
coneixements, dubtes i suggeriments, enfortir i compartir el compromís educatiu
pensant en l’etapa de 0-18 anys evitant mirades classistes o esbiaixades. També
lidera un projecte de Mentorització de treballs de recerca de Batxillerat (TR) o grau
(TFG) per tal d’afavorir el reconeixement del saber i experiència de persones de la
generació sènior, ampliar les relacions entre generacions i, sobretot, evidenciar els
estereotips vinculats a l’edat.

● Aixa Dulcey: es psicóloga por la UNAH, máster en gestión del sector cultural y
creativo por la UCM, y realizó el posgrado de Cultura de Paz por la UAB. Durante su
etapa de estudiante participó como voluntaria en organizaciones y colectivos que
trabajan en la promoción de la noviolencia y la paz, a través de intervenciones en el
espacio público y en centros escolares en zonas de alta vulnerabilidad con niños y
jóvenes en situación de exclusión social en Honduras. Con experiencia como
psicóloga en atención a víctimas de violencia; también ha colaborado en el apoyo de
la defensa y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud, y
los derechos de las mujeres en Honduras; así mismo se ha involucrado en proyectos
artísticos que promueven la convivencia y la construcción de paz. Ha acompañado y
sistematizado procesos de formación a docentes de escuela primaria, en
metodologías socio-afectivas, educación para la paz y lenguajes artísticos con el fin
de promover modelos de relaciones, de comunicación y organización noviolenta en
aulas de escuelas de alta complejidad de Barcelona. Ha sido facilitadora de talleres de
educación para la paz en institutos de secundaria de Barcelona y Pineda de Mar; y en
organizaciones del tercer sector que trabajan con jóvenes en riesgo de exclusión
social. Actualmente participa como voluntaria en un proyecto de acompañamiento
respetuoso de la infancia y educación libre en Barcelona.
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● Júlia Ramos: Llicenciada en Sociologia i actriu, amb formacions postuniversitaries
en Cultura de Pau i en l’ús de les Arts Escèniques per l’Acció Social. Membre del
col·lectiu LesAnònimes guanyadores del premi BCNAntimasclista 2018, en
col·laboració amb Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval. Membre d’EduAlter i
tallerista a Sos Racisme Catalunya, l’Escola de Cultura de Pau, i la Universitat
Internacional de la Pau. En el moment actual facilitadora i acompanyant de grups
no-mixtes en agricultura ecològica i formadora amb diversos col·lectius de la
comunitat educativa amb eines i mirades de les arts escèniques, els feminismes i
l’antiracisme.

Júlia Ramos
L’educació és política, i als esplais teniu contacte amb moltes persones des del privilegi.
Quin sistema de valors hi ha al darrera del fet que algunes situacions ens facin moure i
d’altres no?
Vivim en tolerància i respecte amb totes les injustícies.
Hi ha vegades que el respecte no és l’eina per a ser justes.

Maria Jesús
El respecte implica reconèixer la vàlua a la persona que estem mirant. En el camp educatiu,
vol dir que pensem que una persona té necessitats i ens posicionem en com satisfem les
necessitats. Això genera biaixos, ens els diferents eixos que ens travessen.
el llenguatge no verbal és molt més explícit que les paraules.
La paraula tolerància no entra en el meu punt de vista, té un valor de poder patarnalista.
No són persones vulnerables, sinó persones que viuen una situació de vulnerabilitat.

Aixa Dulcey
El que construeix la realitat és la manera com l'anomenem, com la definim.
Hi ha desigualtats socials que no podem controlar.
Com a educadores, ens hem de qüestionar en quins valors eduquem. A favor de què educo
jo? Com m’expresso? Quines paraules utilitzo?
Tolerar al que és diferent, aprendre de l’altre i com es posiciona a la vida. També hem
d’aprendre que hi ha coses que no es poden tolerar.

CAS 1
Hi ha un desconeixement per part de les persones de la gran responsabilitat que té Europa
sobre el què passa a la resta del món.
Quines són les causes que ens fan migrar?
És important fer partícips als infants i joves de les causes que porten a les persones a migrar.
La part de la societat que fa que les coses es modifiquin és la part que ho necessita, i això no
és la part que ho necessita.
Educar és un acte d’amor, per tant un acte de valor - hem d’estar disposades a obrir espais,
sortir de les persones amb les que estem còmodes.
Viure o existir d’altres maneres suposa un esforç, haurem de replantejar-nos la manera com
ens relacionem.
No es tracta de convencer a ningú, es tracta que les infants i joves sàpiguen que les seves
referents estan posicionades.
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Els mitjans d’informació adoctrinen, no informen.
Heu de prendre la barrera de la inseguretat de no saber-ne prou.
Les monitores ocupeu un lloc important a la societat i per les criatures sou molt importants.
Sou persones significatives per les seves decisions. Està bé que es qüestionin a qui han de
seguir, si al pare i/o la mare o a les monitores.

No es tracta que les coses que no passen ens bloquegin, sinó que siguem capaces de
prioritzar quines coses volem i podem assumir.

La horitzontalitat pot semblar que vol dir que ens hem d’implicar totes per igual, de la
mateixa manera, però aquesta pot voler dir que hem de conèixer amb qui treballem i
adaptar-nos a les necessitats de totes. Treballar més de manera cooperativa.

Què vull que passi en els espais? Quin valor té anar a aquests espais?

2. Igualtat

Què és la igualtat? Què entenem per igualtat en la societat en la qual ens trobem? Per què en els
idearis dels esplais trobem aquest valor; quina importància té? Aquesta taula rodona està
dividida en dos blocs en els quals debatrem temes de generes i feminismes. En el primer s’aborda
el tema amb els infants. Com treballem aquest valor en el dia a dia de l’esplai, a part de fer
activitats, xerrades i tallers? Fem espais no mixtes amb els infants? Per què? Què hi fem en
aquests? A partir de quina edat fem espais no-mixtes? I en el segon bloc, debatrem que fem a
l’equip de monis. Com fem la repartició de les tasques dins l’equip de monis a l’esplai? Tenim
mecanismes perquè hi hagi un bon repartiment?

● Mirta Lojo Suárez: Activista feminista. Doctora en Ciències de l’Educació i
psicopedagoga per la UAB. Màster en Qualitat i Processos d’Innovació Educativa
(UAB), Postgrau d’Experta Universitàriaen Dimensió Europea de los problemas de la
convivencia escolar (UNED) i Postgrau en Lid eraren clave de género, Mujeres y
Ciudad (EuropeAid Co-operation Office). Experiència docent entotes les etapes
educatives (primària, secundària, universitària). Formadora del professorat per al
Departament d’Educació. Va dissenyar i coordinar la implementació del Programa
Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació per a la Direcció de
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. Jubilada però en plena activitat.
Membre del grup GRODE de la UAB. Ha estat membre del Seminari de Coeducació de
l’ICE de la UB i actualment membre del Seminari Pedagogies feministes de l’ICE de la
mateixa universitat i també coordinadora del Grup de Treball Educació feminista de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Línies de recerca i publicacions centrades en
sexisme i perspectiva de gènere en educació, convivència i prevenció de la violència.

● Rosa Guitart: Codirectora del postgrau d’Intervenció Social. Mestra i doctora en
Psicologia educativa. Professora de la FETCH a la UVic-UCC, en els Graus d’Educació
Social i Mestres. En l’actualitat, és coordinadora dels estudis d’Educació Social. Fa
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formació permanent sobre Jocs no competitius, Actituds, Educació familiar,
Competències i Gènere i Educació.

Mirta
Quan parlem d’igualtat, parlem d’igualtat de drets. En cap cas parlem de homogeneïtat. El
marc de referència ha de ser la diversitat de les persones. Hem de veure aquestes diferències
i no jerarquitzar-les. No volem igualar les dones i els homes. No només estem parlant de
dones, també d’identitat de gènere i orientació sexual.

No podem treballar els eixos de manera aïllada, hem de fer-ho de manera interseccional.
L’opressió que rep una persona la rep des de tots els eixos que és oprimida.

Hem de fer un treball de les coses que tenim interioritzades, el patriarcat està en nosaltres,
perquè ens hem socialitzat així. Deconstruir aquestes actituds interioritzades no és un
treball ni ràpid ni fàcil. Per combatre les discriminacions necessitem una feina
continuada, col·lectiva.

En cada escenari social s’han de poder treballar les discriminacions i sobretot de manera
preventiva. Els protocols serveixen per aplicar quan “el mal ja està fet”. S’hauria d’abordar
de manera preventiva.

Rosa
Entenc que la igualtat es centra en els drets de les persones i que totes les persones tenim
els mateixos drets: dignitat, pensament, projectes de vida, elecció… Sempre que no atentin
als drets de les altres persones. Pel què fa a la igualtat de gènere a la que fem referència, és
que el gènere no condicioni els drets que tenim. Per a mi, no té sentit parlar d’igualtat de
gènere. Volem la igualtat d’un constructe (el gènere) que és binari i exigeix que
t’identifiquis en un determinat model? Jo demano igualtat de les persones.

Quan parlem d’igualtat, parlem d’igualtat de drets. Per la resta, parlem d’equitat: ens
adeqüem a les característiques i necessitats de tots els col·lectius, per les seves habilitats,
interessos, experiències… Des de l’esplai es treballa l’equitat.

En el feminisme no només es parla de dones, es parla de persones. La igualtat que es
demana des del feminisme és una igualtat de drets per tothom, parant especial atenció a
aquelles persones que pateixen una discriminació. Aquelles persones que són dones, o que
se les ha classificat com a tal en néixer, o també aquelles persones i col·lectius que s’aparten
dels models hegemònics del gènere, orientació sexual, identitat i expressió de gènere… La
igualtat de drets va dirigida a tots els col·lectius. Els infants tenen dret a ser educats i
socialitzats en models no hegemònics.

A l’educació no es discrimina a ningú. Atenem a les persones. Independentment del gènere,
i d’altres característiques.

Necessitem reflexionar conjuntament, per fer un protocol hem de tenir clar per què el
volem fer i quin sentit té. Abans de fer-lo, hem de reflexionar: què entenem per
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gènere? I per identitat de gènere? Si no reflexionem, podem caure en els nostres
propis estereotips. Hem de tenir clar quin és el sentit del que estem fent. No només
ens podem centrar en com intervenir, això ho tindrem clar quan sapiguem per què ho estem
fent.

Normalitzem agressions o discriminacions perquè les tenim molt interioritzades.
Reproduïm els rols establerts quan parlem de les dones com a víctimes i els homes com a
agressors. S’ha de vigilar. El problema és molt més ampli, és estructural. Hem d’incloure
l’anàlisi sistèmic de les estructures que són la base de la socialització.

Mirta
Els espais no mixtes són necessaris però mai de manera permanent. Les persones que poden
tenir característiques semblants poden sentir-se més còmodes plantejant dubtes, queixes,
situacions… entre elles. Algunes coses que diries a una persona en una situació semblant a
la teva, no les diries a tot el grup, perquè és exposar-te i posar-te en una situació de risc. Tot
i això, es poden extreure conclusions per parlar-les com a grup.

Rosa
Què hi ha darrera de la demanda d’un espai no mixte? Els col·lectius que pateixen
discriminació poden necessitar espais on col·lectivitzar la lluita i visibilitat dels seus drets.

L’esplai es basa en el vincle perquè pugui ser un espai segur, de convivència, on no et sentis
jutjada i puguis ser tu.

3. Esperit Crític

Què és l’esperit crític? Es valora i se li dóna importància en la societat en la qual ens
trobem? Aquesta taula rodona estarà formada per dos blocs. En el primer d’aquests ens
centrarem a debatre si l’equip de monitores té o no un pensament crític. Ens posicionem a
l’esplai? Com ho fem i basant-se a què? Quin paper tenen les XXSS en els nostres
posicionaments? Som influenciables? Estem predisposats a escoltar allò que no volem
sentir? En el segon bloc abordarem el tema amb els infants, per veure què fem a part dels
tallers i activitats, en el dia a dia, de l’esplai per treballar l’esperit crític. Fins a quin punt
intervenim quan un infant expressa una opinió contrària a la teva? Què preval més, la teva
veritat o la d’un infant? Adoctrinem a l’esplai? Està bé adoctrinar?

● Juli Palou: Ha treballat durant molts anys de mestre i actualment, des de fa també
molts anys, és professor de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.
Està molt implicat amb la formació permanent i fruit d’aquesta dedicació es pot
destacar la coordinació d’un grup creat en el marc de l’ICE de la UAB per tractar
sobre educació, ètica i valors; i es pot destacar també la feina que fa amb el seu grup
de recerca PLURAL sobre l’educació per al plurilingüisme i la interculturalitat. Sobre
aquestes qüestions ha escrit diversos llibres, capítols de llibres i molts articles.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat



Conclusions i resum de les ponències i taules rodones - Escola d’Esplac 2021

Col·labora quinzenalment, amb el seu inseparable amic Jaume Cela, al dossier
Criatures del diari Ara.

● Cristina Fernández: Graduada en Filosofia. Va fer el màster de professorat i el de
Gestió i Direcció de Centres Educatius. Aquests dos màsters li han permès adquirir
eines pedagògiques, didàctiques i comunicatives per tal de poder participar de la
intervenció educativa formal. Creu en l’educació com a eina de justícia social, és per
això que sempre s’ha format per ser educadora. És “nena d’esplai” així que des de
ben petitona ha viscut la màgia del món del lleure. Després d’anys de moltes
gimcanes, colònies i jocs, va començar la seva primera experiència com a referent
educatiu, essent monitora del seu esplai. Durant 8 anys va ser monitora de l’esplai,
assumint durant alguns anys, responsabilitats en la direcció de l’associació. Després
d’aquests anys, va començar a viure altres experiències educatives en altres entitats i
col·lectius. És una persona molt treballadora, compromesa i apassionada del món de
l’educació. Li agrada comunicar i creu en l’aprenentatge cooperatiu i experiencial.
Les seves aficions són la lectura, la il·lustració i la natura.

● Gustavo Gonzalez: mestre i doctor en Didáctica de les Ciències Socials. Treballa al
Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials i és
membre del Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Des de a la meva infància va participar en
projectes de educació en valors i de protecció del ambient. Abans de dedicar-me a la
investigació en el mon universitari vaig treballar per més de una dècada en projectes
que relacionaven el aprenentatge a través de l’experiència amb el pensament crític,
l’educació en valors, el treball en equip i la participació. Estic convençut que
l’educació en contacte amb la natura, la gent i la societat son la millor eina per
transformar les persones i el mon.

Juli
El pensament sempre és crític, no existeix el pensament no crític. A l’esplai no adoctrinem
perquè tenim en compte tots els pensaments. Qui adoctrina, pensa que és impensable allò
en el que no creu.

Estúpid és aquell que pensa que el centre de les coses és ell.

Hem d’ensenyar als infants a no tenir raó, aquest serà el moment en què es podran
qüestionar les coses.

Cristina
El pensament crític existeix, perquè constantment pensem acríticament. L’actitud crítica és
la que ens precedeix al pensament crític. Li agrada més parlar de pensament crític que
d’esperit crític.

S’ajunten moltes crisis actualment: Cri- Vol dir trencament. “Crític” també té aquest prefix.
Estem en crisi ja que la realitat que ens envolta no s’ajusta al nostre pensament.
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La mirada crítica és confiar en què jo mateixa puc respondre, i la resposta que podré donar
serà finita i parcial, i per completar la meva resposta necessitaré el pensament finit i parcial
de les altres.

El pensament crític és creatiu i curós. No és criticar alguna cosa, no és buscar allò dolent de
les coses, sinó que és deconstruir la realitat per construir una realitat.

Gustavo
S’ha de ser rigorós quan es parla de la realitat, no es pot parlar sense conèixer-la. Capturar la
complexitat del fet del que està parlant, tenint en compte les diferents perspectives.

El diàleg és un element fonamental del pensament crític.

Per què no parlem de les emocions quan parlem de pensament crític?

Hem de saber diferenciar fets d’opinions. Per exemple, davant la sentència. Estem parlant
sobre un fet? Sobre l’opinió d’un expert?

1. També hem de valorar la veracitat de la informació. D’on prové la informació? Quina
fiabilitat tenen les fonts?

2. A partir d’aquí, desenvolupar el pensament disruptiu i generar discurs
contrahegemònic, que dependrà del context i dels discursos oficials.

3. Prendre decisions i mobilitzar-se socialment. L’esplai, com a forma d’organització
social, té poder per fer això.

Cristina
Sovint compara l’educació formal i no formal. L’insitució d’educació formal té un suport, el
currículum, que la legitima. A l’esplai en canvi s’educa però no es fa des d’aquest
recolzament, sinó que generem aquest espai educatiu i prenem les decisions
assembleàriament.

L’educació que es fa en un esplai es pot escollir des d’aquest segons quin és el seu
posicionament. A més, es pot donar responsabilitat i autonomia als infants per prendre
decisions i això ja és educar en l’esperit crític.

Juli
A l’hora d’educar, no podem oblidar el context social en què ens trobem: capitalisme
neoliberalisme, totalitarisme, extrema dreta, corrupció econòmica i corrupció del
pensament.  Els mitjans de comunicació controlen el pensament més que l’estimulen.

El totalitarisme no suporta la dissidència i a qui dissideix l’anomena desviacionista, perquè
se surt del camí establert. Quan s’és neutral no hi ha conflicte. El totalitarisme vol que no es
pensi més enllà.

Qui actua per principis, posa els principis per sobrela situació.
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De quina manera estem vivint la discrepància? La vivim des del conflicte? La
uniformitat en el pensament és avorrida, el més divertit és la discrepància, és el que ens
estimula. Hauríem d’abordar les converses disposades a viure la discrepància.

L’esplai és una institució. Qualsevol institució no és només la suma de les parts sinó l’espai
on es troben totes les parts, que no se sumen. La resposta institucional hi ha de ser, sigui
quina sigui. Normalment aquesta resposta és el que pensa la majoria. Això no implica tenir
raó, sinó el que institucionalment es decideix respondre.

És important diferenciar entre pensament personal i institució. El judici no és bo o dolent,
sinó pertinent o no pertinent.

Debat: l’esplai és un espai de militància política?

Fins a quin punt intervenim quan la opinió d’un infant és diferent a la nostra? Idees
de límits:

- La integritat (física, emocional…) d’algú
- La humiliació
- Fer mal

És millor fer viure la realitat diversa, per veure que hi ha altres opcions de viure que son
igualment vàlides, enlloc d’imposar una idea.

Hi ha idees que no es poden discutir, la humiliació de l’altre persona no és discutible. No hi
ha diàleg si la intenció d’algun dels dos és fer mal.

No podem criar persones que siguin esclaves del seu desig. Per evitar-ho, hem d’educar en
que tot allò que es vol no pot ser. Desig vs. Raó. La raó és sensible.

Una persona ha de portar el pes de les seves idees.

Cristina
Educar des del pensament crític ≠ educar per pensar críticament. Si el que vull és educar
algú perquè pensi críticament el que he de fer és donar-li les eines i per tant és ella qui ha de
prendre la decisió d’on estan els límits.

Són els infants els qui han d’establir els límits del diàleg per entendre’ls. Educar pel
pensament crític vol dir deixar-los establir les pautes que regulen la convivència: quines
actituds tolerem? Quines no? Hem d’establir aquestes pautes conjuntament i revisar-les
constantment, hem d’estar disposades a revisar-les.

Perspectiva curosa. Pensar curosament vol dir pensar aquest tipus de qüestions: decidir
límits de convivència.

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat



Conclusions i resum de les ponències i taules rodones - Escola d’Esplac 2021

Grup Iref. Pensa com fer filosofia amb infants (3-18 anys). No se’ns ensenya a pensar sinó
que se’ns demana que pensem. Quines són les habilitats d’un pensament crític, curós i
creatiu?

Per pensar val la pena generar una comunitat de recerca amb un propòsit en comú (la pròpia
recerca). I per començar, abordar els temes interns.

Donar totes les eines, també la de l’autogestió i l’autoregulació. El paper de les educadores
ha de ser d’acompanyar. Deixar espai a l’error, a l’establiment d’uns propis límits…

Gustavo
Rol de la monitora: Té més coneixement i experiència del context social, dels valors i
funcionament de l’esplai… Està constantment prenent decisions (activitats, etc). Per tant, té
molta importància. La formació dels monis és un aspecte clau perquè tinguin coneixements
i eines per educar, perquè siguin agents de canvi.

“El tono y el tacto”: Quin to i tacte fem servir per intentar mostrar que un determinat tipus
de comportament o expressions no són les més encertades per apostar pel bé comú i la
dignitat de les persones.

Un comentari determinat (per exemple, masclista) ve d’un conflicte determinat (social,
familiar…). Hem de ser coneixedores d’aquest context.

Cristina. Recomanació recurs: “Discrepància benvinguda”. Apartat: posicionament de les
educadores.

Gustavo. Les monis han de revisar la seva pràctica constantment.

Juli. Incorporar a persones que pensen com nosaltre no té valor. Com deixo que ressonin en
mi les paraules d’un altre que no pensa com jo?

Cristina. Condicions: poc control central i poques normes, però clares.

Reflexions finals. Quines noves propostes o idees us vénen al cap després d’aquesta
taula rodona? Amb què us quedeu?

1. Paradoxa: tolerar allò intolerant.
2. Davant d’una opinió diferent a la nostra, indagar d’on surt aquesta opinió.

Pensament curós, creatiu i crític.
3. Sortir de la zona de confort. Els pilars de la democràcia són la conflictivitat, la

complexitat i la diversitat.
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4. Autonomia i Autogestió

En aquesta taula rodona debatrem de la diferència entre autonomia i autogestió, i en què es
diferenciem de la resta quan parlem i els treballem. Quina és la responsabilitat de l’equip de
monis de treballar l’autonomia i l’autogestió amb els infants. Creiem que és possible ser
autònom sense saber autogestionar-se? Com adquireixen autonomia els infants, per decisió de
l’equip de monis? Com treballem l’autogestió interpersonal? I la intrapersonal? I finalment
volem posar atenció al paper que tenen els infants en el teixit associatiu del lloc on ens trobem;
tenen algun rol o només treballem l’autonomia i autogestió dins la bombolla de l’esplai?

● Escola Arcàdia: El col·lectiu Arcàdia impulsa un institut-escola autogestionari on
acollir nens i nenes d’entre 2 i 16 anys. L’escola Arcàdia està projectada al recinte
comunitari de Can Batlló (Sants, Barcelona). En l’actualitat funciona com espai
familiar en un petit local provisional on s’hi acullen nenes i nens d’entre 0 i 3 anys.
El col·lectiu està format per 7 mestres d’infantil, primària i secundària que van
començar a caminar plegades el 2009. Des d’aleshores ha fet incomptables xerrades,
articles, activitats amb infants i un llarg etc. La seva xarxa de suport s’estén més
enllà de la península i ha generat força expectativa, doncs, si hi ha quelcom que
caracteritza a aquest projecte, és la seva vessant militant i la seva intenció de
reapropiar-se del millor llegat de la pedagogia obrerista. Una escola que fixa els seus
principals referents pedagògics en experiències com les de Paul Robin, Sébastien
Faure o Ferrer i Guàrdia i tants altres que van emprendre l’aventura d’educar no
només en llibertat, sinó per la llibertat.

● Celia Premat Katz: Professora a la Universitat de Barcelona en el Grau
d’Antropologia i professora Consultora a la Universitat Oberta de Catalunya.
Experiència en el món de l’educació, l’antropologia aplicada i la planificació
estratègica, així com en la formació ien el suport i assessorament a professionals.
Especialista en participació juvenil i en treball comunitari. Ha combinat la
investigació amb la pràctica professional en l’àmbit comunitari i en la transferència
de coneixements. Ampli coneixement de territoris i barris, tant des del espaci públic
com d’una perspectiva de serveis, associacions i grups. Treballa per incorporar tot
allò relacionat amb el diàleg, les relacions interculturals, el gènere i les relacions
intergeneracionals. Sempre des d’una perspectiva dels joves i per als joves.

Arcàdia
Llibertàries: la llibertat no és que l’infant neixi lliure, naixem depenents i la llibertat és una
capacitat que podem desenvolupar o no. La meva llibertat es potencia amb la teva, és
mentida que la llibertat individual sigui contrària a la col·lectiva.

Treballem des d’una visió molt polititzada de l’educació. És un projecte militant. No
celebrem el Nadal, i celebrem l’1 de maig a l’escola, per exemple.

Hem de tenir un locus de control intern, controlar-nos a nosaltres mateixes i les nostres
capacitats.
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Acceptació de l’error i no judici. Educar el risc des de petites. Mantenir les ganes d’explorar
dels infants.

Comencem per la capacitat de tria, i el següent pas és assumir les conseqüències d’aquesta
tria. Així sumem experiències per seguir fent més tria.

Autogestió: gestió directa i autònoma de nosaltres mateixes.

Han de ser espais segurs de perills, a nivell emocional, i en un clima d’acceptació.

Celia
Ser autònom té relació amb el coneixement que tu tens sobre el qual prendre decisions.

Elements de la participació:
● Actuar, decidir iniciar
● Ser/ pertànyer
● Tenir/ empoderar-se
● Decidir/ incidir
● Ser: reconèixer i ser reconegut
● Conviure: avaluar-se, avaluar-nos i formar identitat

CAS 1
Comentaris de les participants

- Els infants han de participar de totes les fases del procés de decisió, no només de
l’execució de la idea.

- Les joves dipositen molta confiança en les monitores perquè sembla que elles tinguin
la informació i les joves no. Les joves senten que no poden fer certes coses.

- De vegades plantegem l’autonomia com “que s’espavilin”, però hem de donar la
informació perquè elles puguin aprendre i fer-ho de manera autònoma.

- (Cèlia) És important deixar un marge de temps per investigar les decisions. Buscar
informació i fer coses per trobar solucions. Això els costa molt als adults, però al
final sense voler reproduïm el que la institució vol, i no el que l’infant o adolescent
vol.

- De vegades ens fixem més en les fites que en el procés, i en el procés és on s’aprèn
més.

- L’autogestió és perdre privilegis com a adults i agafar una figura més
d’acompanyants, que sigui un rol de grup on monitores i infants estiguin al mateix
nivell.

CAS 2
Després de fer una ruta parlem amb els infants sobre quins valors n’han extret?

Arcàdia
Fem moltes coses que potencien el principi d’autoritat i que ens porten on va la massa.
L’autonomia es guanya en els conflictes, que són coses del dia a dia on hi anem posant
solució i que hem de deixar que flueixi la creativitat, que es resolguin els conflictes. Que la
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resolució no sigui el que hem programat. Per aprendre hem de tenir una vivència de plaer o
si tenim un aprenentatge que és frustrant també pot ser de plaer perquè va de crear i de
resoldre, que el procés sigui plaent per totes. De vegades, per no seguir el borreguisme cal
saber parar i saber llegir el que està passant.

Celia
Quan fem que la participació sigui rica és quan incorporem la mirada interseccional, quan
mirem quins són els privilegis dels uns i dels altres i ho tenim en compte.

Arcàdia
Quan hi ha conductes disruptives és un moment en el qual els infants s’estan subjectivitzant
i demanen atenció i és el seu mitjà per fer-ho. Això és saludable i ha de passar. M’amoïna
quan un infant no manifesta aquestes actituds. Pensar això m’ajuda per canviar la mirada i
pensar que aquesta persona està madurant, està creixent i està fent insubmissió. Vol dir que
no s’ha abandonat, que hi ha esperança. Cal pensar què creiem que ens volen dir.

Quan ets jove penses que els canvis s’han de fer ja, però cal veure que cadascú té els seus
tempos i que els canvis reals porten temps.

A través de l’educació hem d’ensenyar que la vida pot ser d’una altra manera.

PONÈNCIES - DIUMENGE MATÍ

1. Educació en valors

En aquesta primera xerrada aprofundirem sobre què és i que no és un valor, quina relació tenen
aquests amb les emocions i de com influencia la metodologia que emprem a l’hora d’educar en
valors. Com veiem la realitat, les nostres creences, fan que un valor tingui un significat diferent
ara, que fa 15 anys, llavors, quina importància li donem al nom dels valors? Primer va el valor i
després la pràctica? Totes les activitats que duem a terme es fan en perspectiva a algun valor?
Tot és educació en valors? Que no? Quan fem educació en valors, estem adoctrinant? Aquestes
són algunes de les preguntes que debatrem a la primera xerrada del diumenge al matí.

● Clara Domènech i Vivas: Graduada en Pedagogia i Màster d’Educació en Valors i
Ciutadania per la Universitat de Barcelona. Actualment sóc professora associada a la
Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i formo part del Grup de Recerca
en Pensament Pedagògic i Social. Durant els anys d’estudi i formació he format part,
com a voluntària, de diverses entitats de món social que treballen amb infants i joves
en risc d’exclusió social. He viscut també els valors des d’un voluntariat
internacional a Bolívia i aquí he estat vinculada al moviment escolta del Baix
Llobregat. Actualment estic interessada en la creació de programes per treballar amb
els professionals de l’educació com viure, fer viure i educar en valors.
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El món en el què vivim és un món amb canvi, volàtil, excelerat, desigual, on es viu en la
pobresa i l’exclusió social, i on les riqueses estan mal repartides (economia monetària, del
temps, dels béns, de la salut, etc.).

Per poder pensar sobre valors necessitem definir què és un valor.

● Valor: principi/virtud/qualitat que caracteritza ètics una persona que la marquen i la
guien en la seva actuació, en la seva interacció amb els altres i en el seu entorn.

Com escollim valors?

MODEL DIANA

● És un model de “bons” (situats al centre) i “dolents” (més exteriors).
● L’educador ha d’explicar continguts i normes d’una manera clara i directa. Traspassar

informació, presentar models de manera “correcte” com a models a seguir.
● L’educand ha d’incorporar tots els coneixements sense qüestionar-los i actuar

conforme aquests. Aquest model reprodueix l’ordre social establert.
● De la persona educadora esperem que accepti els models i els incorpori. La relació

entre persona educadora i educand és tancada, és rígida i conservadora. No hi ha una
visió crítica, ja que les expectatives de comportament estan molt definides.

MODEL SÚPER

● L’educand, lliurement i sense la nostra influència, pot escollir el que vulgui. Cada
opció és una elecció vàlida únicament en el context en que s’ha pres aquesta decisió.
És un model del “tot s’hi val” perquè tot és justificable. El problema d’això és que no
tot val el mateix i no tot és justificable.

● No podem apostar per un únic model correcte, això suposaria atemptar la llibertat de
la persona. Hem d’apostar sempre per l’autonomia.

● L’educador no ha d’interferir en les eleccions de l’educand, totes les opcions són
èticament possibles i correctes.

● Tot i que en aquest model es garanteixin alts nivells d’autonomia, ens oblidem
d’afavorir la convivència a partir del respecte a la diferència. Es centra en la persona i
s’oblida de comprendre el que té a l’entorn.

MODEL DE VALORS MÍNIMS COMPARTITS - MODEL PONT

● Ens permet transitar des d’un model en el qual ni el col·lectiu determina amb la
tradició la conducta dels seus membres ni aquests són absolutament lliures en les
seves decisions.

● Proposem un model de mínims: Afavorir l’autonomia, cultivar el respecte i
aprofundir i millorar el diàleg.

Eixos que vertebren aquest model:
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● Autonomia: No ens referim a l’individualisme, sinó a la independència generada des
de la dependència. Suposa que la persona és capaç i competent en la presa de
decisions però també en reconèixer i escoltar altres perspectives. Eduquem en saber
prendre decisions però no només basades en el seu propi benefici, sinó escoltant els
altres.

● Respecte: Acceptació a la diversitat i valoració positiva de la diferència. Implica una
preocupació per la comunitat i un compromís personal en poder millorar l’entorn
social.

● Diàleg: Valor i eina per a mantenir, assegurar i millorar la convivència. Ens permet
unir l’autonomia i respecte. Eduquem per ser capaces de dialogar, tant amb els que
pensen com nosaltres però sobretot amb els que pensen diferent.

Educand: Rol extremadament actiu en el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. És
la persona que contínuament ha d'estar reelaborant les informacions rebudes, modular els
seus comportaments i valorar allò que viu. Una autonomia molt ben portada, que aposta per
crear persones competents per saber moure’s en aquesta societat complexa. L’educand va
construint quins són els valors importants, quina és la seva escala de valors. Però no ho fa
sol, ho fa acompanyat de diferents agents: educadores, família/casa, grups socials als que
pertany…

Educador: Crear condicions per poder educar i treballar els valors. Cal concretar moments i
metodologies per fer-ho.

Comparació entre models: El model diana genera dinàmiques repetitives, en el model
súper, les metodologies estan centrades en fer veure tots els valors i les dinàmiques estan
centrades en fer veure que estem parlant de convivència, de respecte, etc., i el model pont és
un model amb infinites metodologies, totes relacionades. Exemples de pràctiques de valor:

● Assemblees. En una mateixa pràctica trobem diferents nivells: des de petits valors a
grans valors.

○ Primer nivell: aixecar la mà, seure en cercle, respectar el torn de paraula.
○ Segon nivell: saber dialogar, comprendre els punt de vista dels altres.
○ Tercer nivell: desenvolupar el sentit de convivència democràtica. L’hem

pràcticat, l’hem entès i finalment l’hem incorporat com a valor útil i valuós.

Més enllà de la pràctica, hi ha d’haver un moment de reflexió posterior, per adquirir tots els
valors que aquella metodologia porta.

● Models de referència. Com a educadores som models pels educands. Tots som un
model de vida diferent. Com ens expressem, com ens relacionem, com donem la
benvinguda, com ens acomiadem… Tot això porta implícits i transmet uns
determinats valors. Això suposa patrons per la confirmació de valors i principis.
Eduquem en valors a través de pràctiques molt concretes (com l’assemblea), però
també desenvolupant-nos en la societat.

CINC PRÀCTIQUES D’EDUCACIÓ EN VALORS
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1. Dilemes morals. Situacions èticament difícils que ens obliguen a posicionar-nos.
Exemple (què faries i per què): Un tramvia circula fora de control i a tota velocitat per una
via on hi ha lligades 5 persones, que moriran si el tramvia no s’atura. Tu estàs al
comandament que pot desviar-lo, però si ho fas morirà 1 persona, que està lligada a l’altre
via.

● I si aquesta única persona, és la teva germana?
● Si no movem la palanca, tècnicament no en som responsables perquè és el curs.
● On està el límit de la responsabilitat?

És interessant posar dilemes així sobre la taula per parlar i debatre sobre els valors que se’n
desprenen.

2. ROL PLAYING. A través del teatre obliguem a les persones a posar-se en el lloc del l’altre
per veure com se sentiria, què faria en aquella situació… Es pot fer amb situacions
quotidianes.

3. AUTOBIOGRAFIA. Explicar un fet biogràfic amb un valor com a referència. Exemple:
descriu un moment de la teva vida on hagis sentit orgull. Estem fent que la persona miri
enrere en la seva vida (autoconeixement) + clarifiqui què vol dir per ella l’orgull + posi en joc
els dos passos (la seva vida i com s’ha relacionat amb aquest valor).

4. ASSEMBLEES. Permet posar en joc molts valors. És una pràctica més rutinària.

5. TUTORIES ENTRE IGUALS. Seguiment des de la voluntat de millora i de construcció. Es
propicia que cadascú es preocupi d’ell mateix però també de com li està anant a l’altra
persona.

L’educació en valors s’ha d’aterrar a la vida quotidiana de qui aprèn, perquè els
aprenentatges no quedin en l’abstracte, sinó que puguin ser aplicables.

Hem de treballar per la coherència entre els judicis emesos i les accions realitzades.

Pràctiques que defineixen un model que persegueixen un o diversos objectius. Aquesta és la
idea de la pedagogia arquitectònica. Significa pensar educativament què és el que volem
acabar construint. És important definir, clarificar i consensuar a traves de l’ideari els valors
comaprtits: valors que ens comprometem a treballar i defensar, a partir dels quals créixer.
Per consensuar-los, cal tenir un sistema organitzatiu democràtic, amb mecanismes de debat
i discussió col·lectiva, on comptem amb el màxim d’agents interns i externs (famílies).

Els esplais són llocs idonis per treballar en valors, però NO són els únics i per això
hem de tenir en compte la resta: famílies, entorn, xarxes socials, mitjans de
comunicació… Són agents de primer ordre en la transmissió de valors, tot i que no siguin
conscients del seu rol educador. La seva potència pedagògica, però, és indiscutible, ja que
acaba penetrant en les maneres de pensar i sentir de les persones.

Cal mediar i regular per un ús adequat d’aquests mitjans, i això ho podem fer des de
l’autoritat que tenim com a educadors i com a coneixedors d’aquest marc d’educació en
valors que envolta la persona i el qual hem consensuat com el més adequat. Aquesta
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autoritat també la guanyem quan tenim clar el model, les pràctiques i les accions de cada
infant i jove.

Els límits i l’afecte, que són les dues premisses educatives fonamentals, són molt més
efectives quan s’emmarquen en un plantejament coherent i consistent.

Pilars fonamentals d’educar en valors: temps, estima, valors (mínims consensuats) i
dedicació.

2. Evolució dels valors amb perspectiva històrica

A la segona xerrada parlarem sobre quina és i ha estat l’evolució del valors al llarg de la historia
del territori en que ens trobem. En algunes èpoques alguna valors es troben més en alça que
altres, per què? De què depèn? Qui marca la tendència dels valors? Parlarem sobre les crisis de
valors; Què són i què comporten? Quines tendències de valors s’han pogut veure en els últims
30-40 anys? Amb quins fets històrics els relacionem?

● Joan Soler: Mestre i doctor en Pedagogia amb la tesi La renovació pedagògica durant
el segle XX. La cruïlla catalana: dinamismes i tensions. Va exercir com a mestre
d’ensenyament primari en diferents centres públics i, des de l’any 1994, és professor
del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la Universitat de Vic. Actualment és president de la Societat d’Història
de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. També és director i voluntari de
Càritas de Centelles, un municipi del qual va ser regidor d’Educació durant vuit anys.
Els àmbits d’estudi en els quals investiga i ha publicat articles i llibres són: la
formació dels mestres; la història de l’educació a Catalunya; el pensament educatiu
contemporani; les relacions entre territori, municipi i educació; l’escola rural i la
democràcia i participació en l’educació.

● Maria Coll: llicenciada en Història i Periodisme i en la seva trajectòria professional
sempre ha combinat aquestes dues facetes. Ha treballat en diversos mitjans de
comunicació d’àmbit local i general, entre els quals l’Agència EFE i El Singular, i ha
estat responsable de comunicació de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU. Ha
dirigit documentals televisius sobre història local i llibres com La vaga d’usuaris de
tramvies de Barcelona de 1957 i Al Paranimf!. Actualment és col·laboradora habitual
de la revista Sàpiens, codirectora de la revista Valors i del programa de ràdio “Valors
a l’alça” (La Xarxa).

MARIA COLL

Els valors són temes contradictoris, confusos, canviants i evolutius. Segons el context, el
significat dels valors canvia. Això fa que sigui difícil parlar de valors al llarg de la història.
Per exemple, quan som joves tenim uns valors i quan som adults, aquests canvien.
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Els valors són les bases dels nostres compromisos vitals, allò que ens fa moure i generar
accions com a persones.

A partir del 2011, hi va haver un esclar de valors i tothom en parlava. Ara, en canvi, tothom
parla d’emocions. Ara bé, què és una emoció i què un valor?

Els valors no són una ideologia, però les ideologies tenen valors. Hi ha ideologies que
ens poden semblar contradictòries, però comparteixen alguns valors, encara que poden tenir
una visió diferent d’aquests valors. Per això diem que els valors poden ser confusos.

Totes les societats tenen valors. Sempre hi ha valors amb més força i altres amb menys, però
van fluctuant. Tot i així, també n’hi ha que són estables. Per tant, si associem el concepte de
crisi de valors en què vivim en una societat sense valors, no és cert, perquè sempre hi ha
valors.

Hi ha valors que poden ser estables, com ara la família. El concepte de família ha
evolucionat però es considera estable dins la societat (tot i que el model de família hagi anat
canviant).

Altres valors que fluctuen més:

● Fraternitat: Neix de la revolució francesa. Es va perdre durant dècades i ara fa uns
anys que se’n torna a parlar.

● Empatia: Valor de moda recentment, sobretot en la pandèmia.
● Sostenibilitat: Exemple de valor que ha canviat de nom, abans li dèiem ecologisme.
● Hospitalitat: També ens sona antic, actualment l’anomenem acollida.

També hi ha valors dels quals ha desaparegut la paraula però no el concepte, com per
exemple l’honor. No sentim honor però sí que ens sentim reconegudes. Les paraules canvien
però això no vol dir que els valors desapareixin. Els valors són modes i processos, però no
desapareixen.

Si entenem les crisis de valors com processos que ens serveixen per discutir què són els
valors, replantejar-los i generar debat, sí que hi creiem i són desitjables.

És evident que els valors són fluctuants i que això és degut al context històric. Tot el que
passa al nostre voltant ens influeix i ens afecta i, per tant, influeix en els nostres valors.

En els últims temps, han agafat força els valors com la vulnerabilitat, la cura, la vellesa, la
llibertat, la sostenibilitat, la intimitat, la flexibilitat, etc. Sovint trobem valors confrontats
perquè no són blanc o negre.

Si fa unes dècades els valors eren fixes en una societat, avui en dia, els valors són múltiples.
Les llistes de valors són immenses, es parla de valors durant 2 o 3 anys, i després ens
n’oblidem. Per tant, cal tenir debats sobre valors, aplicar-los i seguir-los treballant.

Podem parlar de valors genèrics, però parlar dels valors d’una societat és molt complex. La
societat és cada vegada més global, diversa, pluricultural, pluriètnica…
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Educar en valors no és adoctrinar. La feina de l’educador és fer descobrir quins valors
tenen els infants en la seva pròpia consciència, ajudar-los a donar-los consistència en el
procés d'aprenentatge.

La base de tota societat és fer-se preguntes, generar debat, ajudar a consolidar aquests
valors i no exigir una manera de viure’ls o veure’ls.

Hem de fer distinció en quins valors diem que tenim i quins practiquem. Els valors es
practiquen, no es diuen. Quan fem preguntes, la resposta pot ser diferent a la conducta. Els
valors han de ser el motor de les nostres accions.

JOAN SOLER MATA

Educar comporta fer-se preguntes. Educar és ajudar a créixer. Educar és també, ajudar a què
responguin, o que aprenguin a respondre aquestes preguntes.

1. Educació en valors i sistema educatiu

El sistema educatiu està amarat de valors. Cal diferenciar entre les polítiques d’educació, els
projectes educatius i les pràctiques educatives, ja que poden desenvolupar valors diferents.

El sistema educatiu avui reflecteix un problema envers els valors: se’n parla prou? I després
de parlar-ne, s’hi actua d’una manera suficient?

La Llei d’Educació de Catalunya del 2009 (vigent), planteja els següents principis que
han de dirigir el sistema educatiu: valors propis d’una societat democràtica, la llibertat, la
solidaritat, respecte i igualtat, universalitat, equitat, pluralitat, inclusió i cohesió social, pau
i respecte dels drets humans, respecte i preservació del medi ambient, coeducació, l’exclusió
de proselitismes o adocrinament.

Els principis són un reflex o un mosaic de valors, que sovint s’anuncien però no es defineix
com s’interpreten.

Com traslladem aquests valors a la pràctica?

● Currículum oficial: aquell que diu la legislació.
● Currículum real: allò que diuen els llibres de text i les planificacions que els mestres

apliquen a les aules.
● Currículum ocult. Concepte que també podríem aplicar a l’esplai. Una cosa és el que

diem que fem i l’altra la que fem realment. Exemple tòpic: un mestre diu que educa
en la cooperació i la solidaritat però quan ha de sortir de l’aula diu “apunteu a la
pissarra els qui no es portin bé”. El currículum ocult transmet molts valors. El
combatem fent-nos preguntes sobre la manera d’educar, el llenguatge, el tracte, els
gestos, etc.
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Sovint fem servir les mateixes paraules però els hi donem un significat diferent. El contingut
que donem a un valor, no és el mateix que es donava fa uns anys o al segle passat. Per
exemple, la llibertat de l’infant.

2. Referents pedagògics

És important tenir referents per construir el propi pensament educatiu o el propi projecte.
“La importància de pujar a les espatlles dels gegants”, perquè ens ajuden a veure més enllà.

Clàssics:

● Alexander Neil. Llibertat de l’infant, valor de les assemblees, tenir en compte cada
individu.

● Makarenko. Adolescents i joves, valor de l’acció per cohesionar el grup.
● Freinet. Equips de treball cooperatiu, grups de treball, projectes.
● John Dewey. Pes de la societat en l’educació, relació entre escola i societat.

Actuals:

● Philippe Meirieu. Llibre: Educar després dels atemptats. Construir el futur en comú,
el deure de fer-se preguntes.

● Jaume Carbonell. Llibre: L’educació és política. Valors, adoctrinament, la política
com una aposta pel bé comú.

● Marina Garcés. Llibre: Escola d’aprenents. L’educació és una invitació a prendre
riscos, el risc d’aprendre junts, d’anar contra les servituds del propi temps i del què
marca la societat.

Els i les educadores hem de fer ús del marge que tenim de la nostra pròpia llibertat per
educar. Per fer això, hem d’assumir riscos.

3. Educar o adoctrinar des del punt de vista de la història de l’educació

Qualsevol institució educativa és un reflex de la societat del seu temps, perquè estan
sotmeses als canvis socials, econòmics, polítics, culturals, etc.

Què mou la societat o la història? Processos de construcció (revolució industrial o pas cap a
la democràcia) i processos de trencament o ruptura (guerra, crisi econòmica, social,
sanitària, migracions). No es donen per separat, sinó a l’hora. Aquests processos influeixen
en els canvis educatius, i aquí és on emergeixen valors.

L'educació també és objecte de manipulació política. Els règims totalitaris mai no han
prescindit de l’educació sinó que s’han apropiat de les institucions educatives, imposant
després l’adoctrinament.

Educar NO és adoctrinar. Educar és un acte de llibertat, tant de l’educand com de
l’educadora. Llibertat de construir, de preguntar, de respondre… És important fer-se
preguntes però també és important actuar.

4. Educar és transformar o conservar? Funció social de l’educació
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Quan parlem d’educar, parlem de l’individu i del grup. Parlem de la construcció de la
persona i alhora de què aquesta persona es relacionarà en un grup (societat). Això, no vol dir
que la persona s’integri. La dificultat està en l’equilibri.

El grup ens permet construir el col·lectiu. L’esplai és un espai de trobada, on ens
trobem en grup. És el lloc de la participació i de l’acollida.

El valor de la diferència és important en l’educació, el respecte a l’individu. Un element
important a tenir en compte és la tensió entre la trobada, que és del grup, i l’acollida, que és
de cada individu.

La tensió entre la conservació i el canvi també està present en l’educació. Quan hi ha
diferència generacional, la més gran tendeix a educar a través de la conservació. Hi ha
escoles que es consideren innovadores perquè treballen per projectes, però s’oblida que el
treball per projectes té 100 anys d’història. En la tensió conservar-guanyar, hauria de
guanyar el canvi, la transformació, per anar més enllà. Aquí el paper de les educadores és
essencial.

Lorenzo Milani: Els jutges tenen la obligació de fer complir lleis, les educadores tenim
l'obligació moral de fer entendre que hi poden haver lleis millors i més justes.

Joaquim Franch. Llibre: El lleure com a projecte. Sobre lleure i valors en el lleure.
Importància dels grups i dels projectes. També parla de l’escola com a institució generadora
de valors. Idees principals:

- Necessitat dels infants i joves de tenir marcs de relació
- Necessitat de tenir marcs d’acció, un lloc per actuar. L’acció ens dona experiència i

aquesta ens ajuda a respostes a les preguntes.
- Necessitat de tenir marcs d’anàlisi, de maneres d’entendre allò que passa. El diàleg i

la reflexió ens poden ajudar.

Les coses, per generar-se, s’han de construir.
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3. Valors i Cultura

Finalment, a la tercera i última xerrada debatrem sobre la influència de la cultura en els valors
en els quals eduquem. Els valors fan la cultura? Ens preguntem com eduquem en valors en una
societat que és pluricultural? Jutgem i discriminem valors que no són de la nostra cultura?
Sabem què és un conflicte cultural? Com el treballem?

● Mohamed Ait abou Moujane: És Llicenciat en Econometria per la Universitat Lyon
I a França i Postgrau en Relacions Interculturals i la gestió de la diversitat cultural a
La Universitat Abat Oliva (Barcelona). Des de sempre li ha interessat com funciona la
vida a peu de carrer, després de viure de prop com les generacions, fills
d’immigrants, busquen la seva identitat i la pertinença a França. Es mediador
intercultural i formador en temes relacionats amb la interculturalitat i la convivència
en diversitat.

● Drom Kotar Mestipen: Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen. DKM
significa Camí de Llibertat”, el que volen aconseguir per a totes les dones gitanes.

○ Manuela Fernández, mare de dos nens, activista gitana de la Drom kotar
Mestipen, educadora social i pedagoga.

○ Maria Cortés, jove gitana pedagoga i membre de l'Associació Gitana de Dones
Drom Kotar Mestipen.

MOHA

La cultura i els valors van junts. La cultura és un concepte relatiu i molt ampli. Parlarem de
la cultura des d’una visió etnològica i des del sentit de la identitat.

A Catalunya, l’any 1900 hi havia 2 milions d’habitants i avui en dia estem parlant de 7
milions i mig. D’on han sortit aquests milions? Durant tota aquesta història hi ha gent que
s’ha incorporat a aquest territori per moltes raons diverses. Com a dada concreta, el 1965 el
nombre de persones nascudes fora de Catalunya era superior a les persones nascudes a
aquest territori.

Hi ha dos eixos per dividir els valors: l’eix horitzontal, que ens ve de la societat, de les
relacions improbables i d’allò que veiem; i l’eix vertical, que ens vénen de la família, de la
religió, de la part conservadora (aquests són molt difícils de negociar, formen part de la
persona).

Si som una societat diversa, com podem posar-nos d’acord per tenir uns valors
comuns? Caldria posar en pràctica el Model Pont que ha argumentat la Clara Domènech.
Cal tenir uns mínims compartits i, a partir d’aquí, generar espais i relacions improbables per
a negociar valors. Cal fer-ho a través de la igualtat, el reconeixement de la diversitat i de la
interacció positiva.

Moltes vegades defensem la biodiversitat (plantes, animals, agricultura) i ens oblidem que la
biodiversitat humana també és important. Cal un reconeixement actiu de la diferència i
el compromís a nivell personal amb les relacions i espais on participem.
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A Catalunya, la diversitat és molt viva i hem de saber incorporar aquesta diversitat a l’esplai,
no només en les participants sinó també en tasques més directives.

Potser els nostres usuaris són diversos a nivell cultural, però el cos professional i
directiu no ho és. Això farà que els participants tinguin uns valors i el cos professional uns
altres, i alguns d’aquests poden xocar.

Aquests processos són dinàmics i fràgils, i per tant hem de tenir-ne cura.

Hi ha una part de la societat que se sent exclosa per no compartir els valors educatius de la
majoria. Són uns valors imposats? A vegades, tenim valors estigmatitzats i interioritzats,
que són un prejudici.

Com podem negociar i treballar en el xoc cultural de valors? Generant una confiança per
transformar una realitat compartida, facilitant eines educatives, experiències, etc.

L’esplai és una educació compartida, de doble sentit. Tot i que siguin infants i joves, ens
estan impregnant també de valors. Els infants representen tots aquests valors de diversitat.

El que hi ha són persones que tenen uns elements culturals basats en uns valors, però
no existeix una cultura catalana o una cultura marroquina.

Volem que Catalunya sigui un espai adequat, on totes les diversitats puguin conviure i sigui
un espai sostenible. El conflicte és positiu, ja que comporta uns valors que ens fan conviure
millor i tenir una cohesió social positiva.

Cal negociar, parlar i generar espais improbables. Els esplais són aquests espais
improbables. Si l’esplai no facilita espais on es puguin trobar persones diferents i diverses,
tampoc passarà a la societat. Aquest procés enriqueix molt la cultura de l’esplai, la cultura
del barri i la cultura en general.

DROM KOTAR MESTIPEN

Una de les línies principals de l’entitat és l’educació, ja que aquesta ens obre les portes a la
igualtat. Treballem des del feminisme gitano, que s’inclou dins del feminisme dialògic.

● Feminisme dialògic: de totes i per a totes, basat en un diàleg igualitari on totes les
veus són escoltades i valorades de la mateixa manera, que respecta i reconeix les
diferències. Rebutja les tendències homogeneitzadores i de l’assimilació. Aquesta
corrent fa que es representi a dones que, per diverses raons, prèviament no han estat
representades.

Aquelles idees majoritàries i invisibles a les que no posem nom també tendeixen a
reproduir-se. Per exemple, l’antigitanisme, que és el racisme específic cap al poble gitano.
Comporta un racisme estructural i institucional. Per tant, les dones gitanes reben una
triple discriminació: com a dones (patriarcat), com a gitanes (antigitanisme) i com a
persones que majoritàriament no han accedit a estudis i a llocs de poder.
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Ens trobem davant d’una situació de desigualtat que té un impacte molt gran en l’educació.
Per exemple, l’alumnat gitano té problemes amb els resultats acadèmics i les analítiques ens
estan responsabilitzant, abanderant-se de que la cultura gitana és antiacadèmica.

Les cultures no xoquen, el que xoca és el racisme i els estereotips que tenen les persones.

Què estan fent per combatre aquesta situació i transformar-la?

Formació: Curs de monitores, que porta 12 edicions. Es prioritza la participació de dones
gitanes amb un nivell acadèmic i econòmic més baix.

Amb aquestes formacions volem que cada vegada estigui més representada la veu de la dona
gitana en els espais educatius i formatius.

Què demanem a la societat?

● Educació de qualitat, és a dir, que els centres educatius tinguin un nivell educatiu per
l’alumnat gitano igual que per la resta.

● Que es faciliti la participació de les famílies gitanes en aquests espais educatius per
representar la diversitat.

● Tenir i traslladar altes expectatives en persones gitanes a nivell acadèmic.

Volem ser-hi, volem sentir-nos representades. Volem que els nostres nens i nenes tinguin
referents diverses.

Vosaltres, des dels espais educatius que són transformadors, us encoratgem a revisar-vos, a
preguntar-vos a vosaltres mateixes quin sistema de valors i prejudicis teniu a l’esplai. També
replantejar-ho amb infants i poder construir així un espai intercultural i inclusiu, que sigui
transformador per a totes. Cal que tant els infants i joves com els equips de monitores siguin
interculturals i, per tant, també en formin part monitores gitanes.

PREGUNTES

Com treballem la diversitat cultural i la inclusió de manera orgànica, sense caure en
la discriminació positiva? La manera ha de ser sostenible, sense pensar a nivell global, i
pensant en la capacitat i eines que té cadascú. Cal generar el nou “nosaltres” i trencar amb
l’antic, on ens puguem veure en conflicte, dialogar, donar la paraula, ser conscients dels
privilegis i tenir la predisposició d’aprendre a través de l’intercanvi. Cal fer autocrítica
constructiva i deixar de banda el victimisme. Concretament, cal formació en antirracisme i
que inclogui les veus gitanes, basada en evidències.

La Federació de Casals de Joves de Catalunya i Esplais Catalans vam desenvolupar la Guia
d’interculturalitat i treball en xarxa a l’associacionisme educatiu: Traçant vincles.

Mentre no hi ha referents educatius diversos a nivell cultural, com ho treballem?
Sobretot en temes d’absentisme. A vegades es va directament a treballar l’absentisme, i el
que cal és canviar el focus i posar altes expectatives. A més, cal treballar la part instrumental
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per reforçar la part acadèmica, transmetre altes expectatives i buscar referents. Si hi ha
absentisme escolar, significa que hi ha un problema en el sistema educatiu i per tant cal
posar aquí el focus, i no en la conseqüència.
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