Activitat d’introducció a l’Esplaiada 2022

Introducció
El document que esteu llegint és la fitxa de l’activitat que té per objectiu presentar l’Esplaiada
2022 als esplais!
Abans, però, volem recordar-vos que l’Esplaiada és la Trobada General de tots els esplais
d’Esplac! És un espai de trobada, unió, enriquiment, intercanvi, visibilització de la tasca
educativa dels esplais, i reivindicació! Se celebra cada tres anys, i aquest any se celebrarà
els dies 6 7 i 8 de maig.
Cada any, l’Esplaiada gira entorn un tema i un lema que volem visibilitzar i reivindicar. Aquest
any, mitjançant un procés participatiu amb infants i joves s’ha decidit que ens reunirem tots
els esplais per visibilitzar i denunciar que vivim en una societat adultocèntrica i
reivindicarem la visió dels infants i joves com a ciutadans actius de ple dret amb
capacitat de decisió sobre allò que els afecta.
Tot això, ho farem sota el lema: LA VEU D'UN INFANT ÉS MÉS GRAN QUE UN ELEFANT!
Tant si participeu a l’Esplaiada com si no, us animem a fer aquesta activitat amb infants i joves
per reflexionar sobre situacions adultocèntriques que trobem en el nostre dia a dia!

Objectius
1.
2.
3.
4.

Donar a conèixer l’Esplaiada a infants, joves i dirigents
Motivar als esplais a participar a l’Esplaiada 2022
Introduir i sensibilitzar el tema de l’adultocentrisme a infants, joves i dirigents
Introduir el Centre d’Interès de l’Esplaiada 2022
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Ambientació
Us presentem l’Elefant Fan! El nostre protagonista del centre d’interès de l’Esplaiada 2022!

En Fan està fart de viure en un món on no es tenen en compte les seves idees, necessitats i
opinions. Diu que en la societat d’elefants, els elefants petits no poden decidir res i ja n’està
fart. És per això que ha decidit anar a buscar més espècies que es trobin en la mateixa
situació i reivindicar juntes que són animals i persones amb capacitat de decisió sobre allò
que els afecta!
Per fer-ho, l’Elefant Fan ha decidit obrir-se un compte d’Instagram on anirà penjant els seus
vídeos per denunciar que els adults tenen més privilegis que els infants, i això és injust!
Per això, ha decidit organitzar l’Esplaiada, una gran trobada amb tots els infants i joves
dels esplais els dies 6, 7 i 8 de maig, per fer sentir totes les nostres veus i cridar ben fort que
LA VEU D’UN INFANT ÉS MÉS GRAN QUE UN ELEFANT!
Però com que per a l’Esplaiada encara queda molt, en Fan ha decidit repartir unes bústies,
que aniran viatjant per tots els esplais de Catalunya, per recollir situacions, experiències,
sentiments i coses que els hi han passat als infants i joves dels esplais simplement pel
fet de no ser persones adultes!
ATENCIÓ! El més important que heu de saber, és que l’Elefant Fan només es comunica amb
persones NO adultes!! Per tant, les monitores i dirigents no som capaces d’entendre’l i
necessitarem l’ajuda dels infants per saber què és el que explica en els vídeos!!!

Fitxa de l’activitat
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Nom de l’activitat: PRESENTEM L’ESPLAIADA 2022!

Objectius
1.
2.
3.
4.

Donar a conèixer l’Esplaiada a infants, joves i dirigents
Motivar als esplais a participar a l’Esplaiada 2022
Introduir i sensibilitzar el tema de l’adultocentrisme a infants, joves i dirigents
Introduir el Centre d’Interès de l’Esplaiada 2022

Descripció de l’activitat
Les monis comentem amb el grup que hem rebut una bústia amb uns vídeos molt estranys
sobre un elefant que sembla que vol dir alguna cosa, però no entenem res de res del que
diu! Comentem amb el grup a veure si ens poden ajudar a desxifrar el vídeo tan estrany!
Visionat dels vídeos de l’Elefant Fan que ha publicat al seu Instagram
Un cop vists els vídeos, els i les membres del grup ens explicaran el contingut d’aquests i
així ens assegurem que ha arribat bé tota la informació important com:
● Què és l’Esplaiada?
● Dates de l’Esplaiada
● Que ens explica l’elefant?, de què es queixa?
● Bústia: per què serveix i que s’hi ha de posar.
Aquí, us animem a introduir la paraula adultocentrisme al grup i fer una dinàmica per
visibilitzar-lo i tractar el tema.
Finalment, podeu crear un espai perquè els infants i joves tinguin un moment per pensar i
compartir situacions de discriminació adultocèntrica que hagin viscut. Un cop feta la
reflexió podeu decidir què voleu posar dins la bústia que anirà viatjant per altres esplais, A
la bústia, podeu introduir textos, dibuixos, objectes, i allò que vosaltres creieu que formin
part de la reflexió de la dinàmica. Podeu fer que cada membre del grup introdueixi el seu, o
bé que tot el grup faci una resposta conjunta!
També us animem a gravar un vídeo amb les conclusions o reflexions a les quals hàgiu
arribat sobre l’adultocentrisme o explicar els exemples de situacions adultocentriques que
hagin viscut els infants i enviar-los al Fan a través d’Instagram. Potser s’acaben penjant a
l’Instagram de l’Elefan Fan!

Rol de monis
Les i els monis introduireu la bústia i el vídeo a infants, i dinamitzareu la dinàmica! Com
veieu, és una activitat molt oberta que cadascú pot adaptar al seu grup d’infants i tractar el

Esplais Catalans - Esplac | www.esplac.cat
3

Activitat Introducció Esplaiada 2022 | Esplais Catalans

tema de l’adultocentrisme segons cregui convenient.
És important explicar què és l’Esplaiada als infants i que entenguin de què és queixa
l’Elefant Fan.
També podeu motivar als infants amb Instagram a seguir el compte de l’Elefant Fan si
volen estar al dia de què passa. En aquest compte s’anirà penjant contingut de l’Esplaiada
des de desembre fins al maig, tot introduint els personatges del Centre d’Interès!
I recordeu que vosaltres no enteneu res del que diu l’Elefan Fan!

Rol d’infants
Descobrir què és l’Esplaiada, conèixer l’Elefant Fan i reflexionar sobre què és
l’adultocentrisme i com els hi afecta

Material
Material per veure el vídeo (ordinador, projector, tablet...)
Bústia
Paper, colors, bolis, etc,
I tot allò que vulgueu!

Distribució de les bústies
Les bústies es començaran a distribuir a les reunions de sectors de desembre, i començaran
el seu llarg viatge!
A les reunions de sectors, les i els monitors juntament amb l’Equip General de Sector decidirà
quin és el millor recorregut de les bústies.
La intenció és que aquestes estiguin mínim una setmana a cada esplai perquè tots els infants
puguin aportar alguna cosa a la bústia relacionada amb l’adultocentrisme!
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