
Arriba la primera edició dels Campaments Pedagògics 

d’Esplais Catalans 
 

Els propers 11, 12 i 14 de juny es durà a terme la primera edició dels 
Campaments Pedagògics a Corró d’Amunt (Les Franqueses del Vallès),  on 
monitores, dirigents i sòcies d’Esplac debatran, es formaran i aprofundiran 

sobre una temàtica: el mètode educatiu 
 

 
  
9 de juny de 2021 

Esplais Catalans organitza el proper cap de setmana (11, 12 i 13 de juny) els primers 

Campaments Pedagògics d’Esplac, on monitores, dirigents i sòcies compartiran un cap de 

setmana per debatre i formar-se sobre el mètode educatiu. Aquest format té la intenció de 

crear un punt de trobada entre persones implicades amb Esplais Catalans per tal de 

formar-se, aprendre i divertir-se, a la vegada que passen un cap de setmana al voltant de 

la natura i recordant els campaments com quan eren infants.  

La intenció dels campaments és crear nous espais de formació a partir de temàtiques 

d’interès per les participants i pels esplais, on poder compartir experiències i realitzar debats 

pedagògics. Es reflexionarà sobre com i per què fem pedagogia a l’esplai d’una manera 

vivencial. A partir de la temàtica d’enguany, el mètode pedagògic, es crearan línies de formació 

per debatre sobre els 4 eixos principals que la conformen: l’assemblearisme, el pensament 

crític, l’educació emocional i la participació infantil.  

Aquesta primera edició compta amb més de 60 participants i es realitzarà vetllant per totes 

les mesures de seguretat respecte a la Covid-19. Els Campaments Pedagògics també inicien 

el període de les activitats d’estiu dels esplais d’Esplac, que es realitzaran durant els propers 

mesos de juny, juliol i agost. 

 

 



SOBRE ESPLAIS CATALANS 

Esplais Catalans – Esplac és l’associació d’esplais laica i progressista de Catalunya. Treballa, 

des del voluntariat, per a la transformació social, d'acord amb els drets dels infants i mitjançant 

l'educació popular. Actualment el formen 106 esplais distribuïts en més de 60 poblacions 

catalanes, amb prop de 1700 monitores i monitors, i 7500 infants. 

 
Trobareu més informació a esplac.cat/campaments-pedagògics 

 

____________________________________________ 

 

Per a més informació podeu contactar amb: 

 

Clara Millán Pruna 

comunicacio@esplac.cat 

M. 609653554 | T. 933026103 

 

____________________________________________ 

 

Segueix-nos també a les xarxes 

 

Instagram | @esplaiscatalans 

Twitter | @esplaiscatalans 

Facebook | Esplais Catalans 
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