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1. INTRODUCCIÓ
Esplais de la Garrotxa estem presents a la comarca des de l’any 1986 sempre potenciant
l’educació en el lleure i l’aprenentatge integral de l’infant i el jove a través de la vivència
d’experiències.
En un moment com l’actual on el treball en xarxa i l’associacionisme és tan important, Esplais
de la Garrotxa treballem amb diferents institucions i entitats que ens donen suport i amb qui
organitzem activitats conjuntament que ens permeten donar-nos a conèixer a la ciutat. Tot
això sense perdre la nostra essència ni la pròpia de cada grup d’esplai. A més a més, treballem
per assegurar el relleu generacional dels equips de monitors a través dels grups de joves i els
cursos de formació.
En un futur, volem continuar essent un referent d’entitat d’educació en el lleure no només a la
Garrotxa sinó també a tota la província, tot augmentant la participació d’infants i joves en
activitats de lleure i treballant per tal que les famílies donin importància a una educació en el
lleure de qualitat.
A continuació us presentem el projecte que durem a terme aquest any 2017.

2. EL NOSTRE IDEARI
Qui som Esplais de la Garrotxa?
Esplais de la Garrotxa som una entitat d’educació en el lleure, sense ànim de lucre, laica,
apartidista, amb personalitat jurídica pròpia, basada en el voluntariat i oberta a tothom.
Com entenem Esplais de la Garrotxa l’educació en el lleure?
A Esplais de la Garrotxa entenem l’educació en el lleure com una part important de
l’educació integral de la persona que complementa la rebuda per part de la família,
l’escola i la societat.
Quina és la nostra metodologia de treball?
Eduquem a través de la intervenció en les relacions personals mitjançant VIVÈNCIES que
permeten a l’infant i jove aprendre a fer i a sentir. Tot això dins un marc que potenciï
VALORS de: convivència, solidaritat, cooperació, de respecte als altres i a un mateix, tenint
en compte les diferències individuals, afavorint la inclusió i evitant la discriminació de
qualsevol tipus (gènere, tendència sexual, religió, cultura, ideològica, etc.).
Com contribuïm Esplais de la Garrotxa en el desenvolupament dels infants i joves?
A Esplais de la Garrotxa volem que els infants i joves de la nostra entitat es converteixin en
persones crítiques i autocrítiques, compromeses amb la societat i que coneguin, respectin i
estimin la vida, la natura i el seu entorn.
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En quin àmbit territorial actua Esplais de la Garrotxa?
A nivell local, treballem per establir vincles amb l’entorn afectiu dels infants i joves, així
com amb tota la comunitat treballant per la cohesió social. També, fomentem el
voluntariat i donem suport a l’associacionisme infantil i juvenil de la comarca.
A nivell nacional, Esplais de la Garrotxa ens definim com una entitat que estima Catalunya,
la seva llengua, cultura i territori i treballem per una societat plural i intercultural.

3. EL NOSTRE MÈTODE PEDAGÒGIC: PETITS EXEMPLES D’UNA
GRAN TASCA
L’educació en el lleure té unes particularitats que la diferencien d’altres tipus d’educació,
especialment per la seva metodologia, doncs l’objectiu és aprendre a partir d’experiències i
vivències, no a partir de llibres o xerrades d’experts. Però també es diferencia en els tipus
d’aprenentatge que fan els infants i joves que participen en activitats d’educació en el lleure.
No aprenen continguts, no aprenen competències bàsiques com llegir i escriure, tot i que de
manera transversal també ho treballem. En activitats d’educació en el lleure s’aprèn a viure. A
viure experiències en grup, a compartir petits i grans moments amb els altres, siguin més petits
o més grans que un mateix, entenent la importància de valors com la cooperació, l’ajuda i el
respecte vivint experiències que ho posin en valor.
Algú que hagi tingut la sort de formar part d’un esplai, un cau o qualsevol altra experiència
d’educació en el lleure ha tingut la sort de créixer en un espai únic on tothom, equip de
monitors, infants, joves i famílies donen temps, coneixements i experiències als altres sense
demanar res a canvi, només compartint temps educatiu de qualitat i sentint-se part important
d’un grup.
És a partir del grup d’infants i joves, les seves necessitats i potencialitats que l’equip de
monitors es planteja els objectius que vol treballar amb el grup. En base a aquests objectius, es
pensen activitats per assolir-los com ara jocs, excursions, gimcanes, tallers, colònies,
campaments... Durant el curs, l’equip de monitors fa un seguiment de l’evolució del grup
respecte els objectius plantejats.
La millor manera de conèixer la nostra tasca educativa és vivint-t’ho i essent-ne part, veient
com fomentem l’autonomia, l’esperit crític i el treball en equip entre d’altres. Amb els quatre
fragments que segueixen intentem il·lustrar quatre projectes que hem dut a terme Esplais de
la Garrotxa i que pensem que són útils per resumir la nostra filosofia pedagògica: “A l’Esplai no
s’expliquen creences, aprenem vivint experiències!”
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VIATGE AMB
TREN

El projecte es va començar a
organitzar durant el primer
trimestre amb diferents reunions
de pares i amb l’inici d’una
estratègia per auto-finançar el
viatge. Aquesta preparació del
viatge es va plantejar com un
procés d’aprenentatge i
d’adquisició de responsabilitats
per part de tots.

El projecte consistia en un
viatge amb tren fins al
Delta de l’Ebre per Setmana
Santa durant cinc nits i sis
dies tots els monitors i
nens de l’esplai.

VIATGE
EN TREN

EDUCACIÓ

PROJECTES
Amb aquest projecte es volia aconseguir
autofinançament pel grup d’esplai i fer viure al
participant un procés de materialització
d’objectius.
L’activitat consistia en què els nens i nenes
elaboraven diferents productes per vendre en una
parada al carrer.
Amb els diners que es van aconseguir es va poder
finançar l’esplai, tant les activitats dels dissabtes
com altres.
Aquest projecte va permetre que més nens i nenes
vinguessin regularment a l’esplai i s’impliquessin en
l’assoliment d’un objectiu comú.

ESPLAI
DE NIT

Aquesta experiència va suposar
un enfortiment molt gran dels
vincles sobretot entre les famílies
i l’esplai. El creixement personal
dels infants i joves va ser molt
important sobretot pel fet que
van aprendre que si vols fer una
cosa i ho treballes, ho pots
aconseguir

EMOCIONAL

La idea consistia en treballar les emocions des de
l’esplai.
Per a l'equip de monitors, aquest projecte va servir
per a entendre la reacció dels infants davant d’una
situació determinada a través de l’expressió facial,
corporal o verbal.
En els infants es va fomentar l’adquisició de diferents
habilitats per a la vida: l’autoestima, les relacions
interpersonals, la motivació i la creativitat , etc.

L’activitat consistia en quedar-se a dormir a l’esplai tot un cap de setmana.
El que es volia aconseguir era cohesionar el grup de nens i nenes, enfortir els vincles
entre els infants i l’equip de monitors, potenciar els hàbits d’autonomia i de
responsabilitat i afavorir el creixement personal de cada infant.
Aquesta activitat es va desenvolupar amb un cost zero per tal que tots els infants
poguessin participar-hi.
Després d’aquesta activitat tant l’equip de monitors com el grup de nens i nenes va
sortir més reforçat i més cohesionat i va créixer la confiança entre tots, la qual cosa
és un aspecte que no pot faltar en cap procés educatiu.
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4. COM ENS ORGANITZEM
Esplais de la Garrotxa som una entitat assembleària i tots els seus membres formem part de
l’assemblea. Tot i així, existeix un equip gestor que és qui s’encarrega de dur a terme les
decisions preses per l’assemblea. I a més a més, els membres de l’entitat formem part de les
coordinadores i comissions de treball que permeten prendre decisions i executar accions de
caràcter ordinari. Per altra banda, els monitors i monitores formem part dels diferents grups
d’esplai, setmanals o diaris. A continuació us expliquem els grups d’esplai setmanals i diaris
que estan en funcionament l’any 2017.

4.1. Els grups d’esplai setmanals
Els grups d’esplai setmanal estan formats per equips de monitors i monitores voluntàries que
cada dissabte de 4 a 7h de la tarda organitzen activitats pels grups d’infants i joves que en
formen part per tal d’assolir uns objectius educatius. El calendari d’aquests grups segueix
l’escolar, per tant, l’any 2017 estaran en funcionament del gener al juny, i de l’octubre al
desembre.
Les activitats organitzades són molt variades: jocs, gimcanes, jocs de pistes, activitats
d’expressió corporal i plàstica... Però també es fan excursions, colònies i campaments que
poden durar tot el dissabte o bé tot el cap de setmana. Aquest any 2017 estan en
funcionament 5 grups d’esplai setmanals:
-

-

Grup d’Esplai ‘’Els Petardus’’: aquest esplai està dirigit a nens i nenes que estan
cursant l’etapa d’Educació Infantil (de 3 a 5 anys) i està situat al barri de Pequín.
Grup d’Esplai ‘’La Capsa’’: l’edat dels participants d’aquest esplai és de 6 a 12 anys i
està situat al Nucli Antic.
Grup d’Esplai ‘’Els Selenites’’: aquest esplai engloba a participants que tenen entre 6 i
12 anys i està situat al local del centre cívic del barri de Sant Roc.
Grup d’Esplai ‘’Els Gamossinos’’: els participants d’aquest esplai tenen edats entre els
6 i els 12 anys, i el local es troba situat al local de l’Associació de Veïns del barri de la
Caixa.
Grup de Joves ‘’Els Gamossinos’’: els participants d’aquest esplai tenen edats entre els
12 i els 16 anys i amb ells es realitzen molts projectes que pretenen augmentar la seva
iniciativa i autonomia personal i la capacitat de treball i organització en equip.
Comparteixen local i algunes grans activitats amb el Grup d’Esplai “Els Gamossinos”.

Alguns dels nostres participants es troben en una situació socioeconòmica difícil, per això es
tramiten beques per tal que tots els infants i joves tinguin accés a l’esplai i a totes les activitats
que organitza.
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4.2. L’Esplai Diari Garbuix
L’any 1997 Esplais de la Garrotxa vam crear l’Esplai Diari Garbuix després de detectar que
infants i joves de la ciutat i comarca veien limitat l’accés al reforç acadèmic i a activitats de
lleure degut a la seva situació econòmica i social.
Des d’aquest esplai, aquest any 2017 atenem a més de 150 infants i joves d’entre 6 i 14 anys
les tardes de dilluns a divendres del curs escolar. La majoria d’ells es troben en una situació de
risc, doncs són d’origen immigrant, tenen dificultats per seguir el curs escolar, i els manquen
hàbits d’estudi, així com un espai d’estudi a casa. A més a més, no sempre els seus familiars els
poden donar el suport necessari per desenvolupar les tasques acadèmiques degut a tenir un
nivell de formació baix. Per altra banda, alguns tenen problemes emocionals i conductuals, i
mancances pel que fa a hàbits d’higiene i habilitats socials.
Per això, aquest esplai el plantegem com una alternativa al carrer i com una via de prevenció,
normalització social i d’inclusió dels infants i joves que hi assisteixen, a través del reforç escolar
i d’activitats de lleure a un preu assequible.
També intentem que el centre sigui un lloc de referència i acollida tant pels infants i joves com
per les seves famílies. I intentem afavorir la dinamització social del nucli antic d’Olot, que és el
barri on desenvolupem aquesta activitat.
A l’Esplai Diari Garbuix treballem objectius com la interculturalitat, la comunicació, la relació
interpersonal, el respecte, hàbits bàsics d’higiene, d’ordre, de conducta i d’actitud, el
reforçament d’aprenentatges bàsics d’educació formal, reforçament de la llengua catalana, ja
que en la majoria dels casos no és la llengua materna, etc.. En definitiva, intentem que el grup
sigui un punt d’acollida on els participants i les seves famílies hi puguin trobar respostes a les
mancances detectades.
Els participants assisteixen a l’esplai diferents dies dividits per grups d’edat. La primera part de
la tarda es dedica a fer els deures i reforçar els continguts acadèmics en grups reduïts; i
després es realitzen activitats de lleure en gran grup.
Fem un seguiment a cada infant plantejant objectius individualitzats i realitzant entrevistes
amb els tutors d’escola per atendre millor les seves necessitats i així tenir un pla d’actuació
conjunt.
A més a més, aquest any 2017 tenim altres projectes vinculats a l’Esplai Diari Garbuix com són:
-

-

-

l’aula de deures, que va néixer quan es va aplicar la jornada intensiva als instituts.
L’objectiu és oferir un espai als adolescents on fomentar la motivació per l’estudi i
reforçar els continguts acadèmics;
el projecte de lectura, que és portat a terme per persones voluntàries que
acompanyen setmanalment infants de 1r a 4t de primària que tenen dificultats de
comprensió lectora, ajudant-los a gaudir de la lectura;
el projecte casal d’estiu, que es durà a terme durant el mes de juliol de 2017, i que vol
donar continuïtat al servei d’hivern fent reforç escolar, activitats de lleure i curset de
natació els matins d’estiu;
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-

i, participem a l’Apropa Cultura, que té com a objectiu que els infants i joves participin
d’activitats culturals de la comarca com a complement al seu desenvolupament
personal.

5. LA NOSTRA INFRAESTRUCTURA
La Secretaria d’Esplais de la Garrotxa es troba situada al centre de la ciutat i és on es fan la
majoria de les coordinadores i assemblees. A més, és un espai comú on tots els grups d’esplai i
comissions hi podem treballar. També disposem d’un magatzem on guardem tot el material
comú de l’entitat.
A part, cada grup d’esplai disposem d’un local situat a diferents barris de la ciutat, alguns
compartits amb Associacions de Veïns (AA.VV) i altres cedits per l’Ajuntament.

6. LA NOSTRA XARXA
A part de amb les famílies, i entre monitors i grups d’esplai, Esplais de la Garrotxa ens
relacionem amb altres entitats a nivell de barri, ciutat, comarca i província amb l’objectiu de
reforçar la nostra feina i enfortir una educació en el lleure de base comunitària.
La nostra relació amb les administracions públiques es focalitza en dues direccions: una
primera participant com a entitat juvenil a la política local ja sigui reivindicant espais,
compartint inquietuds amb els responsables polítics... I, per altra banda, les administracions
públiques constitueixen un dels nostres finançadors per projectes concrets.
Esplais de la Garrotxa organitzem activitats conjuntes amb altres entitats de lleure de la
comarca. A més a més participem activament en espais de trobada amb altres entitats que no
són d’educació en el lleure.
Les associacions de veïns són una part molt important per la nostra entitat ja que compartim
amb ells molt locals i organitzem activitats de barri ja sigui portant la faràndula, organitzant
festes de barri, dinars populars...
Per a la realització dels cursos de formació, excepte el curs de premonitor el qual organitzem
en la seva totalitat, Esplais de la Garrotxa mantenim relació amb escoles de formació de la
província amb qui co-organitzem els cursos de monitor i director. També som part del seu
claustre de formadors i assistim a diferents trobades i reunions tècniques.
Per nosaltres és clau mantenir una bona relació amb tota aquella gent que ha format part de
l’entitat. Per això els ex-monitors són una peça clau en moltes activitats que realitzem.
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7. POTENCIEM LA FORMACIÓ
A Esplais de la Garrotxa donem molta importància a la formació de qualitat dels futurs
educadors i educadores d’educació en el lleure. Per això organitzem diferents cursos de
formació en el lleure al llarg de l’any. Aquest 2017 tenim programades les següents activitats
formatives:
-

-

-

XXè Curset Comarcal de Formació en el Lleure: aquesta formació està pensada per a
joves de 15 a 17 anys com a introducció en el món del lleure. Es tracta d’un curs de
premonitors i premonitores de 70h en el que es treballen coneixements molt bàsics de
la feina de monitor i es fan unes petites pràctiques dins la pròpia entitat. Enguany
aquest curs es farà del 10 al 16 d’abril de 2017.
Curs intensiu de Monitors i Monitores d’Educació en el Lleure: aquest curs permet
obtenir la titulació oficial de Monitor i Monitora d’activitats d’educació en el lleure. En
conveni amb l’Escola de l’Esplai de Girona oferim la part teòrica de 100h presencials i
25h no presencials. Pel que fa a la part pràctica, els alumnes tenen la possibilitat de
realitzar-la dins l’entitat o en altres projectes. Aquest any 2017 el curs es farà del 7
d’abril a l’1 de maig, intensiu durant la Setmana Santa i els caps de setmanes següents.
Monogràfics per als monitors i monitores d’Esplais de la Garrotxa: des de la nostra
entitat creiem en la necessitat de la formació continua per poder donar un servei de
qualitat als infants i joves que participen a les nostres activitats. És per això que cada
any s’organitza una jornada formativa pels monitors i monitores d’Esplais de la
Garrotxa. Aquest any 2017, seguint els monogràfics de l’any passat, s’organitza un cap
de setmana formatiu el mes de maig conjuntament amb els membres del Centre
Excursionista d’Olot i l’Agrupament Escolta Nostra Mare de Déu del Tura. És una bona
oportunitat per treballar en xarxa i sorgeix del treball conjunt durant el Lleure Olot
Parc. La temàtica dels monogràfics es decideix conjuntament en funció dels interessos
i necessitats dels equips.

Cal destacar que també organitzem cursos de Director de lleure infantil i juvenil quan sorgeix
aquesta necessitat dins la comarca, però aquest any 2017 no està previst cap curs.
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8. ACTIVITATS A LA CIUTAT
Esplais de la Garrotxa ens donem a conèixer a la ciutat i comarca mitjançant l’organització de
diferents activitats obertes a tots els infants i joves de la comarca, encara que no formin part
de l’entitat. Aquest any 2017 organitzem:
-

-

Lleure Olot Parc (LLOP) conjuntament amb el Centre Excursionista d’Olot i
l’Agrupament Escolta Nostra Mare de Déu del Tura. Es tracta d’un espai de lleure obert
a la ciutat durant les vacances de Nadal. Aquest any és del 2 al 5 de gener de 2017.
Carnestoltes Infantil d’Olot conjuntament amb altres entitats. Aquest any el
Carnestoltes és el 25 de febrer de 2017.
Joc de Nit per la Fira de Sant Lluc com a activitat de lleure per a infants que forma part
de la programació de la fira durant el mes d’octubre.

Durant l’any, a més a més, també fem activitats en llocs molt visibles de la ciutat per tal de
donar-nos a conèixer. També són una oportunitat per fer activitats conjuntes els diferents
grups d’esplai que formen part de l’entitat:
-

-

XXVIII Cantada de Nadales: cada any a les escales de Sant Esteve, l’últim dissabte
abans de les vacances de Nadal, els diferents grups d’esplai ens ajuntem per cantar
nadales i desitjar unes bones festes a tothom.
Cloenda de curs: es realitza entre el mes de maig i juny i consisteix en una activitat
conjunta per a tots els grups d’esplais.

Per donar a conèixer totes les activitats que s’organitzen des de la nostra entitat fem ús de les
diferents xarxes socials i la nostra pàgina web, i fem arribar als diferents mitjans de
comunicació locals i comarcals notícies de les nostres activitats.

9. CALENDARI D’ACTIVIATS 2017 D’ESPLAIS DE LA GARROTXA
G. F. M. A. MG. J.
Grups d’esplai setmanals
Esplai Diari Garbuix
Lleure Olot Parc (LLOP)
Carnestoltes Infantil d’Olot
XXè Curset Comarcal de Formació en el Lleure
Curs intensiu de Monitors i Monitores d’Educació en el
Lleure
Monogràfics per als monitors i monitores d’Esplais de la
Garrotxa:
Cloenda de curs
Joc de Nit per la Fira de Sant Lluc
XXVIII Cantada de Nadales
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