
L'educació en valors al punt de mira 
 

Aquest cap de setmana se celebra la setena edició de l’Escola d’Esplac, les 
jornades de formació organitzades per Esplais Catalans (Esplac) 

 
L'edició d'enguany es basa en treballar l'educació en valors i hi 

participaran més de 100 joves en línia 
 

 
 

 

25 de febrer de 2021 

 

ESCOLA D'ESPLAC 2021 

Al voltant de 120 monitores d'esplais i altres persones del món educatiu i associatiu 

participaran el cap de setmana del 27 i 28 de febrer a l'Escola d'Esplac, un espai formatiu 

organitzat per Esplac en què es potencia la formació de les membres a partir de ponències, 

taules rodones, tallers i debats al voltant de la temàtica d'enguany: l'educació en valors. 

L'Escola d'Esplac 2021 tanca el cicle de les dues darreres edicions que han basat els seus 

continguts formatius en matèria de Política i Educació. 

  

L'edició actual, que va ser ajornada el 2020 a causa de la pandèmia, es farà en línia i 

s'enfocarà a definir què és l'educació en valors, quins són els valors del nostre esplai o 

dels nostres projectes educatius i quina és la metodologia que s'ha de seguir per treballar i 

integrar aquests valors. Per treballar amb amplitud la temàtica es realitzaran ponències, taules 

rodones i debats per compartir experiències i facilitar que els esplais treballin els valors de 

forma completa i contextualitzada. 

  

L'EDUCACIÓ EN VALORS 

Les ponències comptaran amb ponents vinculats a l'educació en valors. L'Escola d'Esplac 2021 

s'iniciarà amb la ponència Introducció a l’educació en valors i l’ideari com a eina a càrrec 

de Francesca Nogales Talán, llicenciada en Sociologia per la UAB en l’especialitat 

d’organitzacions i treball i finalitzarà diumenge amb la ponència Valors i Cultura de la mà 

de Mohamed Ait abou Moujane i Drom Kotar Mestipen, en què es debatrà sobre la 

influència de la cultura en els valors en els quals eduquem.  

 

A més, també es comptarà amb les ponències d'experts i persones vinculades a l'educació 

com Mia Farré i Martí Zamora (Escoltes Catalans), Enric Rodón, Clara Domènech i Vivas, Joan 

Soler i Maria Coll. 



 

Durant el transcurs de l'Escola d'Esplac també es realitzaran taules rodones i debats que 

permetran profunditzar en diferents valors com el respecte i la tolerància, la igualtat, 

l'esperit crític o l'autonomia i l'autogestió.  

 

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 la programació i més informació actualitzada 

a: https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Per a més informació podeu contactar amb: 

Clara Millán Pruna 

comunicacio@esplac.cat 

M. 609653554 | T. 933026103 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

Segueix-nos a les xarxes 

Instagram | @esplaiscatalans 

Twitter | @esplaiscatalans 

Facebook | Esplais Catalans 
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