
GUIA DE PARTICIPACIÓ



CONVOCATÒRIA

CURSOS D'ÈXIT MARTA MATA

EN ARRIBAR...

QUÈ CAL DUR?

Heu de ser el dissabte 25 de febrer a les 9.00h a l’Alberg Xanascat de Cabrera de Mar
(Camí de Santa Elena, 34, 08349 Cabrera de Mar, Barcelona) per fer les inscripcions.

Serà al mateix alberg on durem a terme l’exposició, les ponències, taules rodones i tallers
de l’Escola d’Esplac.

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

La participació en l'Escola d'Esplac 2023 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 les i els participants ens informin
prèviament enviant un correu electrònic a organitzacio@esplac.cat i que signin els llistats
d'assistència de totes les sessions.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web oficial a esplac.cat.
Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació contacteu amb nosaltres a

organitzacio@esplac.cat o trucant al 93 302 61 03.

Dirigiu-vos a la taula d'inscripcions per rebre la identificació. Deixeu les vostres
pertinences a l'habitació on se us indiqui i comproveu quin taller se us ha assignat.

Ja podeu gaudir de l’exposició!

Dinar i sopar de dissabte, sac de dormir, llibreta i bolígraf. 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!

https://www.google.com/maps/place/Alberg+Cabrera+de+Mar+Xanascat/@41.5352778,2.4033333,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x43862b81bd2cbcdd?sa=X&ved=2ahUKEwjp___mw8T8AhWMcKQEHdBeBjYQ_BJ6BAhnEAc
https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/
mailto:organitzacio@esplac.cat


Els esplais d’Esplac fa anys que lluitem per tenir una mirada menys adultcentrista,
és per això que considerem important incorporar a la nostra mirada el terme
paidocentrisme, donant així un enfocament positiu de la situació en la qual es
troben i ens trobem infants i joves dins la societat actual: una societat que sovint
no ens té en compte i no ens escolta. 

En els últims cursos hem posat en valor la veu d’infants i joves, així com també
hem reflexionat sobre com eduquem a l’esplai. Durant l’Esplaiada, sota el lema “La
veu d’un infant és més gran que un elefant”, amb el nou projecte “Participació
d’Infants i Joves” i, fins i tot, als vermuts pedagògics de la comissió Línies
Pedagògiques. 

El diccionari defineix el paidocentrisme com la "doctrina educativa que dona la
màxima consideració a l’infant". Entenem que donar la màxima consideració a
l’infant passa perquè aquest participi i prengui decisions envers l’aprenentatge. És
per això que “posar l’infant al centre” no té cap sentit si no parlem també de
participació infantil. 

En aquesta edició de l’Escola d’Esplac volem continuar formant-nos en la mirada
paidocentrista per poder incorporar aquest discurs als esplais, qüestionant quines
limitacions tenim, per continuar treballant per la transformació social.

OBJECTIUS DE L'ESCOLA D'ESPLAC 2022

PAIDO.... QUÈ?

Donar eines i coneixements per acompanyar processos
de participació d’infants i joves.1
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Esdevenir un espai formatiu generador de discurs polític. 

Augmentar la participació i
diversitat de monitores

a l’Escola d’Esplac.

Fomentar la cogovernança
d’infants i monitores als esplais.Qüestionar-nos

els models de participació
d’infants i joves als esplais.

 

https://www.esplac.cat/lesplaiada-es-posiciona-amb-record-de-participacio-3-000-persones-reivindiquen-la-veu-dels-infants/
https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/


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'experiència:

Amb quines limitacions
ens trobem quan

incorporem la mirada
paidocèntrica a l’esplai?

Quins mecanismes tenim
per fer que infants i joves

participin?

Sempre s’han
de posar

infants i joves
al centre?

Qui posa els
límits i quina
gestió en fem
quan posem la

infància al
centre?

Com treballem allò que no està dins les
necessitats o interessos dels infants?



PROGRAMA



TAULA RODONA

TAULA RODONA

Doctora en psicologia, salut i qualitat de vida per la Universitat de
Girona. És investigadora social a l’Institut Infància i Adolescència
de Barcelona. Coordina el programa de recerca i participació
«Parlen els nens i nenes: el benestar de la infància a Barcelona»,
promogut per l’Ajuntament de Barcelona per tal d’afavorir
el dret dels infants a ser escoltats i participar
en la millora de la ciutat.

MARI COROMINAS

CONEIX A LES PONENTS I TALLERISTES
DEL CAP DE SETMANA!

Ciutadà, activista climàtic, colombià. Fundador de Guardianes por la vida,
un moviment de més de 800 infants a Llatinoamèrica que promouen la

consciència ambiental, incentiven nous lideratges i promouen l’educació
ciutadana, climàtica i ambiental. 

Aquest any ha estat designat Assessor Infantil del Comitè de Drets dels
Infants de l’ONU i ha publicat el seu primer llibre sobre canvi climàtic

“Pregúntale a Francisco: ¿Qué es el cambio climático?”
.

FRANCISCO JAVIER VERA

https://institutinfancia.cat/programes/parlen-els-nens-i-nenes/
https://www.instagram.com/guardianesporlavida/
https://franciscoactivista.com/


TAULA RODONA

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya és un
òrgan de la Generalitat de Catalunya format per infants i adolescents
de 8 a 17 anys que representa els interessos i els punts de vista dels
infants i els adolescents de Catalunya i vetlla pels seus drets fent
arribar propostes als organismes competents.

CONSELL NACIONAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS DE
CATALUNYA (CNIAC)

CONEIX A LES PONENTS I TALLERISTES
DEL CAP DE SETMANA!

President del CNIAC
ROC MORELLA

Vocal de la Comissió permanent del CNIAC
i representant del Consell Estatal de
Participació de la Infància i l’Adolescència.

RIM EL KHAMLICHI



Graduada en Educació Infantil i Primària, ha fet un màster d’Educació en
Valors i Ciutadania a la Universitat de Barcelona i està fent el doctorat a la
mateixa universitat. Col�labora amb el Grup de Recerca en Educació
Moral de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 
Ha estat vinculada al projecte de Kids Got Rights. Va ser una
de les fundadores de la plataforma Aprenent per Educar 
i és exmonitora de l’esplai Xiroc.

TALLER AUTONOMIA PROGRESSIVA

TALLER GESTIÓ DE CONFLICTES

TALLER EDUCAR EN PARTICIPACIÓ

LAIA FERRÚS-VICENTE

CONEIX A LES PONENTS I TALLERISTES
DEL CAP DE SETMANA!

Graduat en història i actual estudiant del Màster en Intervencions
Socials i Educatives a la Universitat de Barcelona. Ha treballat en

institucions per a la reparació de víctimes i d’implementació de
l’acord de pau a Colòmbia. Formació i experiència en facilitació

de grups en processos d’educació per a la pau i gestió de
conflictes des d’enfocaments socioafectius

i artístics i en educació en el lleure.

ESTEBAN ZAPATA WIESNER 

Formada en el grau Antropologia social i cultural i el màster d’Educació
Intercultural. Actualment, treballa com a tècnica d’Educació i Territori
del Consell de Joventut de Barcelona i en els projectes del
Consell d’Infants del Prat i de Teià. A més a més, forma part
de l’Associació Ígnia, una associació que treballa per la
transformació dels espais d’educació formal i no formal,
perquè la participació en sigui un eix vertebrador.

EMMA TORRES

https://ifm-sei.org/projects/kids-got-rights/


PONÈNCIA

TALLER ROL PERSONA EDUCADORA

La Bastida Participació té la visió d’un món on les persones i comunitats
tenen les eines necessàries per organitzar-se horitzontalment, escoltar-se
entre elles i generar canvis en el seu entorn. Per això creuen en la
participació com a finalitat i eina clau en els processos d’empoderament de
les persones, especialment joves, per a la transformació social i de l’entorn. 

La Bàrbara, l’Otger i la Júlia compten amb bagatge en l’associacionisme
juvenil i lleure educatiu, tant a nivell voluntari com laboral,
i posen la seva experiència en favor de la participació
de joves al món local. Han participat i/o treballat
al Servei Civil Internacional, el Consell de Joventut
de Barcelona i Minyons Escoltes i Guies. 

BASTIDA PARTICIPACIÓ

CONEIX A LES PONENTS I TALLERISTES
DEL CAP DE SETMANA!

És docent i investigadora de la Facultat d’Educació de la Universitat
de Barcelona, i membre del Grup de Recerca en Educació Moral. És

coordinadora de la línia d’investigació en participació ciutadana i
infància. Actualment, dirigeix el projecte IMCITIZEN.

.
 

ANA NOVELLA



Llencem la brossa al contenidor corresponent i recollim el material i els residus que
generem.
A partir de les 23:00 hores es respectarà el silenci a la zona de dormitoris i a les
24:00 hores quedarà tancada la porta d’entrada a l’Alberg. Les sales es tancaran a
les 02:00 hores de la matinada sempre que es respecti el silenci.
Prohibit consumir begudes alcohòliques.
No es pot menjar a les habitacions. Per menjar utilitzeu el menjador.
Respectem el descans de les companyes i companys. Si anem descansades,
gaudirem més de les formacions.
Espai segur. Volem que l’Escola d’Esplac sigui un espai segur per totes i, per tant,
vetllarem perquè no hi hagi cap actitud discriminatòria. En cas d’agressió seguirem
el Protocol contra agressions discriminatòries d'Esplais Catalans i podreu contactar
al telèfon d’emergències d’Esplac: 667 26 31 32

NORMATIVA


