GUIA DE PARTICIPACIÓ

INFORMACIONS PRÀCTIQUES
CONVOCATÒRIA
Heu de ser el dissabte 12 de març a les 9.00 h a l'Escola Andersen (Avinguda d'Olímpia,
s/n, 08500, Vic) per fer les inscripcions.
Des d’allà, al acabar la jornada, anirem cap a l’Alberg on ens allotjarem (Alberg Vic
Xanascat, Avinguda d'Olímpia, 4, 08500 Vic).

EN ARRIBAR...
Dirigiu-vos a la taula d'inscripcions per rebre la identificació i deixeu les vostres
pertinences a la sala on se us indiqui.
Comproveu quina taula rodona i grup de l’espai de reflexió se us han assignat.

QUÈ CAL DUR?
Dinar de dissabte, got i sac de dormir. També, tot allò que no podeu deixar-vos a casa
quan marxeu de cap de setmana: tovallola, roba d'abrigar, necesser i un munt d'energia!

CURSOS D'ÈXIT MARTA MATA
La participació en l'Escola d'Esplac 2022 convalida 12 hores com a hores associatives als
cursos d'Èxit Marta Mata si assisteixes a totes les formacions. No és necessari fer cap
treball extra per convalidar-les, només cal que els participants ens informin prèviament
enviant un correu electrònic a organitzacio@esplac.cat i que signin els llistats
d'assistència de totes les sessions.
Trobareu tota la informació de l'Escola d'Esplac a la pàgina oficial:
esplac.cat/formacions/escola-desplac
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació, contacteu amb
organitzacio@esplac.cat o trucant al 933026103.

OBJECTIUS DE L'ESCOLA D'ESPLAC 2022

1.

2.

Crear consciència sobre el
perquè de l’ús de determinades
metodologies i fomentar la
reflexió sobre el sentit de la
metodologia educativa

3.

Fomentar processos
d’innovació educativa a partir
de reflexions col·lectives

Conèixer projectes i pràctiques alternatives que siguin
inspiradores per a les persones educadores

JUSTIFICACIÓ DEL TEMA
Esplais Catalans organitzem aquesta edició de l’Escola d’Esplac amb la voluntat
de qüestionar-nos les metodologies que utilitzem en el nostre dia a dia per
educar.
Creiem que als esplais valorem molt el com fem les coses, ja que a través de la
nostra metodologia volem transformar i educar, però: ens plantegem el perquè ho
fem així? Som conscients de com eduquem o simplement estem educant
reproduint patrons que ja venen donats des de fa temps? Que ens fa aplicar una
metodologia o una altra? La metodologia que usem va acompanyada d’un procés
reflexiu i de presa de consciència en el context que actuem? Ens cal evolucionar o
innovar en una societat constantment canviant?
Amb l’Escola d’Esplac volem donar espai a intentar respondre aquestes
preguntes, fer una mirada enrere cap a les nostres referents pedagògiques,
analitzar en quin punt està l’educació actualment i debatre sobre quin paper tenim
des dels esplais en educar per seguir transformant.

ABANS DE L'ESCOLA D'ESPLAC...
Us animem a plantejar-vos algunes preguntes, sigui de manera individual o
col·lectiva per fer més enriquidora l’Escola d’Esplac :

Quines
metodologies
utilitzeu al
vostre esplai?
Per què?

Quan planifiqueu un
dissabte, penseu en quina
metodologia us pot
ajudar més a aconseguir
l’objectiu plantejat?

Com enteneu el concepte
“innovació”?
A l’espla
i
innovem
?
Per què
?

Cap a on creieu que
ha d’evolucionar
l’educació en el
lleure? Quins són els
nostres reptes?

Com ens afecta que
l’educació formal cada
vegada incorpori més
metodologies alternatives?

La metodologia i
l’enfocament
pedagògic estan
molt relacionats.
Doncs segons quin
enfocament la
pràctica serà
diferent. Amb quin
enfocament
pedagògic
realitzeu la vostra
pràctica?

Quin rol té
l’infant en el
dia a dia a
l’esplai?

PROGRAMA

GUIA DE PARTICIPACIÓ
DURANT LES PONÈNCIES I TAULES RODONES...
Comproveu a quines aules es fan les ponències i les taules rodones que teniu
assignades
Tracteu de ser puntuals als espais formatius
Signeu el full d’assistència
Qüestiona't, fes preguntes i aclareix tot allò que t'encurioseix al torn obert de
preguntes. Recorda que no hi ha preguntes errònies.

CLAUS PER DONAR LA VOSTRA OPINIÓ
Aquest és un espai plural. Adopta una actitud oberta cap al que s'exposa, tot i no ser
compartit. Aporta les teves idees i sigues respectuosa amb els torns de paraula i les
opinions expressades.
Escolteu i intenteu no repetir coses que ja s’hagin dit.
Pots fer saber que estàs d’acord amb alguna cosa que s’ha dit anteriorment i afegir
els matisos que considereu.
Procureu ser breus, el temps és or.
Autoreguleu-vos el nombre d’intervencions que feu.
Si voleu fer una crítica, procureu que sigui constructiva.
Apunteu els dubtes i durant les intervencions per expressar-los durant el torn de
debat o preguntes.

A L’ESPAI DE REFLEXIÓ
El matí de diumenge el dedicarem a un espai autogestionat, en el qual aplicarem les
diferents metodologies educatives apreses i les traslladarem a la realitat dels esplais.
Analitzeu la situació plantejada
Apliqueu aquelles idees clau de les taules rodones i les ponències
Aprofiteu per a intercanviar experiències i aprenentatges
Creeu nous recursos per compartir i enriquir la nostra tasca educativa

NORMATIVA
No es pot fumar en tot el recinte escolar ni a l’alberg
Utilitzem les papereres i els contenidors, recollim el material i els residus que
generem.
Respectem el descans de les companyes i companys. Si descansem, gaudirem més
de les formacions.
S’aplicaran les mesures contra la Covid-19 vigents.

