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“Es pot saber què estem fent?”
Aquest cap de setmana, 12 i 13 de març, se celebra la vuitena edició de l’Escola
d’Esplac, les jornades de formació organitzades per Esplais Catalans (Esplac)

L'edició d'enguany es basa en treballar les “Metodologies Educatives a l’esplai” i hi
participaran més de 100 joves a l’Escola Andersen de Vic

10 de març de 2022

Escola d'Esplac 2021

Més de 100 monitores d'esplais i altres persones del món educatiu i associatiu participaran el
cap de setmana del 12 i 13 de març a l'Escola d'Esplac, que es realitzarà a Vic. L’Escola
d’Esplac és un espai formatiu organitzat per l’entitat que aposta per la formació de
monitores i monitors i joves vinculades a l’associacionisme educatiu a partir de xerrades i
debats que s’emmarquen en la temàtica d'enguany: “Les Metodologies Educatives a l’esplai”.

L’Escola d’Esplac 2022 està pensada per explorar les metodologies educatives a partir d’una
línia temporal en l’educació no formal, fent una mirada cap al passat, per saber d’on venim i
prendre consciència de l’evolució pedagògica i metodològica que hi ha hagut als esplais,
espais educatius que fa anys que existeixen.

Per treballar amb amplitud la temàtica es realitzaran ponències, taules rodones i debats per
compartir experiències i facilitar que els esplais treballin aquestes metodologies educatives
de forma completa i contextualitzada. A més, enguany, l’Escola d’Esplac també se situa en el
marc del 40è aniversari de l’entitat.

https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/
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Les Metodologies Educatives a l’esplai

Les ponències comptaran amb ponents vinculats a la temàtica transversal de l’Escola
d’Esplac. S’iniciarà amb la ponència inicial “Es pot saber què estem fent?” a càrrec de Dani
Costa i Caterina Pedregal, exmembres de l’Equip de Coordinació d’Esplais Catalans i que
treballen ambdós en el món de la pedagogia. A partir d’aquesta ponència introductòria es
contextualitzarà la societat actual, quins valors predominen, i quina és la funció dels esplais
en l’educació no formal.

Diumenge, l’espai formatiu finalitzarà amb una ponència a càrrec d’Ani Pérez, graduada en
Educació Infantil, amb un Màster en Qualitat i Millora de l’Educació i doctora en Educació. A
través de la seva ponència “Quin paper volem tenir en el futur de l’educació?” aproparem
als reptes de l’educació no formal i com afrontar-los, focalitzant en les necessitats socials a
les quals han de donar resposta des de l’esplai.

Durant el transcurs de l'Escola d'Esplac també es realitzaran taules rodones, debats i espais
de reflexió que permetran profunditzar en diferents metodologies i eines educatives com el
Joc i l’Art, l’Educació Llibertària, l’Educomunicació, l’Educació Vivencial o l’Educació per la
Justícia Global, entre d’altres.

Trobareu la programació i més informació actualitzada a:
https://www.esplac.cat/formacions/escola-desplac/

Més informació a la nostra pàgina web!

Podeu contactar amb:

Clara Millán Pruna

comunicacio@esplac.cat

T. 933026103 | M. 609653554

Segueix-nos també a les xarxes

Instagram | @esplaiscatalans

Twitter | @esplaiscatalans

Facebook | Esplais Catalans
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