
Una Forma de ser... 
  Una manera de pensar... 
    Un estil de vida...

Projecte Educatiu
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PRESENTACIÓ

El Projecte Educatiu del Centre és la proposta integral que ens permet 
dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa de l’entitat.

És la nostra carta de presentació, redactada  com a fruit del diàleg i la 
convergència de les posicions diverses de tot l’equip de monitors i moni-
tores.

És un Projecte integral, abraça tots els àmbits de gestió de l’entitat: 
pedagògics, de govern del centre, administratius, d’equip i de serveis.

Aquest Projecte és el nostre punt de referència constant en totes les 
actuacions i per tots i totes els membres de l’entitat. Podríem dir que és el 
contracte que ens compromet i lliga com a membres de l’entitat amb una 
finalitat comuna. 

Aprofitant la celebració del 30è Aniversari de l’entitat hem volgut sot-
metre a revisió el contingut del nostre projecte, comprovant que l’essència 
del seu contingut continua tant viva com el primer dia.

Volem agrair la implicació de tots aquells que han participat en les 
reflexions al voltant del Projecte: l’equip de monitors i monitores, pares 
i mares, col·laboradors de l’entitat... i especialment a tots els monitors i 
monitores que durant 30 anys han cregut en l’educació en el lleure, els 
valors, els jocs i les rialles dels infants, doncs és amb tots i totes vosaltres 
que el Projecte Educatiu cobra vida.
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Centre d’Esplai Xixell
Joan Pallarès,32
08901 - L’Hospitalet de Llobregat
Telf.  93 338 06 44
Fax   93 338 03 50
xixell@esplai.org
www.xixell.suport.org/
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INTRODUCCIÓ: La nostra història

El Centre d’Esplai Xixell som una entitat, arrelada al barri del centre de 
l’Hospitalet de Llobregat des de la primavera del 1980 que, a partir de la 
iniciativa d’un grup de joves que pertanyia a una comunitat cristiana, amb 
inquietuds comunes i ganes d’oferir-se com a servei social al seu barri, va 
començar a treballar en l’educació en el temps lliure infantil i juvenil. 

Poc després vingué la determinació del nom: 

“Chí, què? Chiché?. No home no! : XIXELL !. 
Érem tots a casa la Susanna, la taula era rodona, d’aquella nit en tinc 

un bon record. No sabíem com fer-ho: pluja d’idees? Però, de quina ma-
nera?... Després vam  agafar el Pompeu i el vam anar obrint a l’atzar per 
diferents pàgines; d’allà en sortiren noms i més noms i un, només un, 
n’havíem de triar. La nit fou llarga i, finalment ens vam decidir per XIXELL; 
ens agradava, era original, molt de la terra, amb un significat bonic i sug-
gerent: ocell de la família dels coloms i que viu en llibertat; no calia buscar 
més: havia nascut el CENTRE D’ESPLAI XIXELL!!”

M.Àngels Roig. Fundadora de l’entitat.

Breu perspectiva de l’evolució Històrica del Centre d’Esplai Xixell:

Les primeres passes:  de la Primavera del 1980 al Curs 1984-1985:

La primavera del 1980 l’esplai Xixell obre les seves portes i comença a 
organitzar les seves primeres colònies d’estiu. Aquests inicis estan mar-
cats per la important tasca de difusió i de sensibilització al barri, al principi 
els infants que participaven de les activitats eren un grup petit que any 
rere any va anar augmentant de forma considerable. La gran motivació i 
implicació d’aquell primer equip de monitors i monitores va aconseguir que 
poc a poc el barri s’obrís a l’esplai: l’any 1981 la parròquia del barri ens 
ofereix una petita sala per a reunir-nos i dur a terme les activitats, durant 
el curs 1982-1983 arriba la participació en l’organització de la vida co-
munitària del barri, culminant en l’organització de les festes majors, però 
no és fins el curs 1983-1984 que l’esplai començarà a negociar convenis 
amb l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya . Hem d’entendre aquest període inicial com l’as-
sentament de les bases del que avui dia entenem com a Esplai en termes 
generals, es crea el curs 1983-1984 el Consell de l’Esplai de l’Hospitalet i 
curs 1984-1985 el Movibaix (moviment educatiu infantil i juvenil del Baix 
Llobregat), organismes que lluiten pel reconeixement de les entitats d’es-
plai i de  la seva tasca educativa en el món del lleure.
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Anem creixent: del curs 1985-1986 al curs 1989-1990:

Iniciem aquest període desvinculant-nos de la parròquia del barri i llo-
guem una casa al carrer Rossend d’Arús nº 53, local emblemàtic de l’Asso-
ciació amb el que l’entitat ha estat lligat durant molts anys, fins el passat 
2005.  El nou local fa augmentar considerablement la participació d’infants 
i joves al barri i per primera vegada l’esplai organitza el curs 1985-1986 
les seves primeres colònies de primavera i el curs següents oferta activi-
tats diàries durant la setmana. L’any 1987 amplien local destinant dues 
sales per al treball amb joves, que també es veu intensificat pel volum de 
participants i organitzem els nostres primers Casals d’Estiu. L’any 1990, 
l’esplai celebra el seu 10è aniversari i compta amb una gran participació 
consolidada d’infants, joves i famílies.

Recollim fruits: del curs 1990-1991 al curs 1996-1997: 

Etapa significativa per la consolidació definitiva de tot el bloc d’activi-
tats de vacances: casals d’estiu i d’hivern, colònies de primavera , colònies 
d’estiu i campaments, i per la consolidació del treball pedagògic amb els 
infants i joves, iniciem el treball per projectes pedagògics més concrets i 
estructurats a nivell educatiu. El curs 
1992-1993, fruit de la iniciativa de l’es-
plai Xixell i d’altres entitats del barri es 
recupera la celebració del Carnestoltes 
i la seva popular Rua, així com la ce-
lebració del dia de Sant Jordi. La feina 
educativa amb el grup de joves, futurs 
monitors i monitores fruit dels relleus 
generacionals, es consolida també, i 
l’esplai fa la seva primera sortida fora 
de Catalunya, a Suïssa. El curs 1994-
1995 celebrem que l’Esplai va recollint 
fruits i que ja porta 15 anys treballant 
al barri. A partir de l’any 1996 s’inicia 
el treball amb la que actualment ha 
esdevingut la Comissió de Pares i Ma-
res i durant el curs 1996-1997 l’esplai 
fa una petita recapitulada per seure i 
redactar el seu projecte educatiu, ma-
terial elaborat a partir de les reflexions 
de tot l’equip de monitors i monitores 
i que encara ara, s’adequa al tarannà 
del nostre equip i la nostra manera de 
treballar.

Consolidació de l’esplai: del curs 1997-1998 al curs 2004-2005:

Augmenta la participació d’infants i joves i és mantenen els socis i 
sòcies de l’esplai que ja hi participaven, això fa que l’esplai augmenti les 
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seves activitats, els seus monitors/es i que comenci a invertir en la forma-
ció d’aquest equip. És una etapa marcada per la lluita d’un local digne i en 
condicions, accessible per a tots i totes. Molt recolzats per la comissió de 
pares i mares, i d’altres col·laboradors, iniciem tot un seguit de negociaci-
ons amb l’Administració per aconseguir un espai on dur a terme la nostra 
incidència educativa al barri.  El curs 2004-2005, en plena celebració del 
nostre 25è aniversari, se’ns comunica la tant esperada noticia de la cessió 
del local de Joan Pallarès, 32 (local actual). Durant aquesta etapa es con-
solida el treball en xarxa amb d’altres agents educatius del barri i ciutat i 
es millora l’oferta més concreta d’activitats diàries.

Compromís de futur: caminant cap a una societat més feliç, del curs 
2005-2006 al curs 2009-2010:

Iniciem l’etapa en el nou local, i ens permet perfeccionar tota la nos-
tra línia educativa, mantenint totes les activitats que fèiem i oferint nous 
serveis i recursos a les famílies. Ampliem i enfortim llaços amb Serveis 
Socials del districte i la DGAIA i se’ns obren noves portes d’atenció a la 
infància i l’adolescència en risc d’exclusió social.  Es continua invertint molt 
en la constant formació de l’equip de monitors i monitores.

Com ja comentàvem, l’evolució com a entitat ha anat lligada estre-
tament segons els diferents locals que hem tingut al llarg de la nostra 
història. A mida que han anat passant els anys l’esplai creixia, oferint més 
serveis i cada cop atenent a més infants i joves del barri. Després de molta 
lluita el local actual, on avui dia fem les nostres activitats, va ser fruit de 
les negociacions amb l’Ajuntament i la pressió de les famílies i monitors/es 
per obtenir un local digne: accessible per a tots i totes els infants i joves, 
on estar tots junts i no separats per locals, amb unes instal·lacions adients 
i perfectament condicionades per a dur a terme les nostres activitats. Fruit 
d’aquest discurs, durant el curs 2004-2005, en conveni amb l’Ajuntament 
de L’Hospitalet, aconseguim la cessió a 30 anys d’un local situat en ple 
centre del barri i totalment adaptat a les nostres necessitats educatives.

Curs Locals m2

80/81 al 82/83 Parròquia 2 sales 80

83/84 al 84/85 Parròquia 2 sales i Talaia 3 sales 110

85/86 al 87/88 R. Arús 3 sales 53,36

88/89 al 96/97 R. Arús 5 sales 112,27

97/98 al 04/05 R. Arús 3 sales i Príncep de B. 5 sales 253,36

05/06 al 09/10 Joan Pallarès 560
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1.- LA NOSTRA CIUTAT I EL BARRI CENTRE

1.1.- Característiques del barri-ciutat i dels seus habitants

L’àmbit territorial d’actuació de l’Associació Centre d’Esplai Xixell és el bar-
ri Centre de l’Hospitalet de Llobregat. El barri Centre està delimitat, al nord i 
al sud, per dues vies ferroviàries - la Renfe i el Carrilet (actualment l’Avinguda 
del Carrilet), que actuen com a barreres entre el barri de Can Serra i el barri 
de Sanfeliu, al nord, i la zona Industrial i el barri de Bellvitge, al sud. 

Urbanísticament és un barri molt característic: acull el nucli històric de 
la ciutat, format pels emblemàtics carrer Xipreret i Riera de l’Escorxador, on 
està actualment ubicada la seu de la nostra entitat, així com un creixement 
al llarg de la carretera de Barcelona en direcció al barri de Sant Josep, que 
s’estructura en tres eixamples que varen mantenir l’equilibri entre la trama 
urbana i residencial fins els anys 60, donant pas a una gran massificació 
d’edificis que encara ara continua vigent. Tot això, donà lloc a la progressiva 
pèrdua de la identitat històrica i cultural dels seus edificis i carrers.

El medi, per l’infant, és evidentment, aquell context en el que desenvolupa 
la seva vida quotidiana, la seva ciutat, el carrer, el parc. Però, segurament són 
també medi, per a ell, els continguts que rep diàriament de la TV, davant la 
qual passa tantes hores. A una determinada edat aquests continguts poden 
ser-li més motivadors i despertar la seva curiositat intel·lectual més que el 
coneixement del seu entorn físic. Tot això també pot ajudar-lo a aprendre; a 
generalitzar, a ordenar coneixements, a raonar, però malgrat tot, disten molt 
de la seva veritable realitat dins d’una ciutat amb unes característiques tan 
marcades com la nostra.

Pels infants i joves, el barri no ofereix activitats atractives a realitzar en el 
temps lliure (tret de les esportives o d’altres puntuals). Actualment les úni-
ques possibilitats d’ocupar aquest temps són producte de la indústria de l’oci 
orientats en la base del consumisme.

1.2.- Els habitants de l’Hospitalet i del barri Centre*
*: Dades estadístiques extretes de l’Anuari estadístic de l’Hospitalet, última edi-

ció 2008.

L’Hospitalet té una població global de 266.973 habitants, dels quals 
25.089 són del barri del Centre. L’extensió de la ciutat és de 12,49 Km2, i 
el barri Centre n’ocupa 0,76km2. La densitat de població al barri és força 
alta (33.012 hab./Km2), si la comparem amb la resta de la ciutat (21.380 
hab./Km2).
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La immigració és un dels fenòmens socials més significatius avui dia a 
Catalunya. Durant l’última dècada la ciutat ha experimentat el fenomen de 
la immigració, passant d’un total de 2.950 habitants immigrants l’any 1996 
(any de l’última edició d’aquest projecte) a 22.995, xifra que indica el total 
de la població immigrant de l’Hospitalet l’any 2008. Així doncs, si durant la 
dècada dels 60 fins als 90 la població immigrant que arribava a L’Hospitalet 
provenia majoritàriament de la resta d’Espanya i en menor grau, d’Europa, 
a partir de l’any 2000 la ciutat experimentà un creixement migratori cons-
tant, provinent en major grau d’Amèrica del Sud, Centreamericà, Àfrica i 
Àsia, mentre la migració derivada de la resta d’Espanya s’aturava.

Pel que fa a la procedència de la població el barri ha experimentat un 
creixement continu de la heterogeneïtat ètnica i social que aporta riquesa 
i diversitat cultural, així com diversos problemes d’integració i d’estructu-
ració familiar. L’entorn social de l’entitat compta, per aquest motiu, amb 
un alt grau de complexitat sociocultural que s’evidencia en el dia a dia del 
centre, on totes aquestes diferencies hi conviuen diàriament. 

Com a punt fort del barri destaquem l’existència d’un fort teixit associ-
atiu ric i dinàmic que treballa activament per la millora de tots i totes els 
ciutadans/es del barri. L’esplai Xixell, que compta amb el reconeixement 
veïnal, és un membre molt actiu d’aquesta xarxa participant en diferents 
consells i entitats del barri i la ciutat. Per tant l’associacionisme al barri 
s’ha consolidat durant l’última dècada en l’activitat d’entitats que milloren 
l’oferta cultural i lúdica de la ciutat.

Com a punt feble podríem destacar la manca de programes socioedu-
catius fora de l’horari escolar, a tall d’exemple, destaquem que som l’únic 
esplai del barri.

El districte I disposa de la majoria dels serveis necessaris tant pel que 
fa a atenció social i sanitària, com en comerços, entitats bancàries, biblio-
teques, ofertes esportives i amb el pas del temps ha millorat moltes de les 
instal·lacions municipals i l’espai públic.

Pel que fa a equipaments educatius municipals al districte comptem 
amb:

Equipament Titularitat pública Titularitat privada/
concertada

Escoles Bressol 0 2
Educació Primària 8 5
Educació Secundària  
Obligatòria 3 2

Educació Especial 1 0
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2.- OBJECTIUS DE L’ENTITAT

2.1.- Finalitats de l’Associació:

L’associació Centre d’Esplai Xixell de l’Hospitalet, és una entitat sense 
afany de lucre i amb la voluntat de servei públic, amb uns estatuts recone-
guts per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques des del 1987 amb 
el núm. 8.908, i registrada també a la Secretaria General de Joventut amb 
el núm. 00-005-00778. L’Entitat també està censada, amb el número 315, 
a l’Institut Català del Voluntariat -INCAVOL- del departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya i al registre d’Entitats d’Interès Mu-
nicipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb el núm. 63.

L’Associació Centre d’Esplai Xixell és una entitat dedicada a la formació 
i l’aprenentatge en el temps de lleure. Es dedica a organitzar i realitzar 
activitats de qualsevol caràcter al servei de la formació i l’esbarjo de les 
persones, en concret dels infants i joves de 3 a 18 anys de l’Hospitalet de 
Llobregat, i més concretament al barri Centre. Així com la realització d’ac-
tivitats físico-esportives a la natura i la promoció i elaboració de publicaci-
ons i materials diversos. L’Associació realitza les seves activitats bàsiques 
a l’Hospitalet de Llobregat, i més concretament al barri del Centre.

La nostra associació estableix col·laboració amb altres centres i associ-
acions de la ciutat i treballem per uns mateixos objectius.

L’Associació no té cap tipus de vinculació política ni religiosa, i tampoc 
professa ni promou cap activitat vers aquests aspectes.

2.2.- Objectius generals:

Al Centre d’Esplai Xixell treballem per fer dels nostres socis persones 
crítiques, lliures, capaces de lluitar per la Pau, pels Drets Humans, pel res-
pecte i l’amor a l’entorn, i per fer de la diversitat una font d’enriquiment. 
Per ser cada dia més feliç, la nostra comunitat educativa treballa per acon-
seguir el benestar dels infants, joves i les seves famílies.

Dins de totes les activitats que organitzem al Centre d’Esplai Xixell 
donem especial importància als valors de l’amistat, del compartir, de la 
solidaritat, de la utopia, de la felicitat, del respecte, de la participació, de 
la tolerància, de l’esforç, de la iniciativa, del companyerisme, del treball en 
equip, del pensament crític. Podríem dir que l’esplai és una escola dels va-
lors i educar en valors en el temps de lleure dels infants, joves i les seves 
famílies converteix l’esplai en un espai de participació comunitària i genera 
voluntat de transformació i inclusió social.
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Volem que els nens/es i joves que participen de les nostres activitats se 
sentin contents amb els amics, els monitors i amb l’entitat, que compartei-
xin la seva felicitat, i que aquesta experiència els faci créixer.

2.3.- Objectius específics de l’entitat:

 Dimensió afectiva i emotiva. 
Equilibri, sinceritat i responsabilitat.

Aconseguir el desenvolu-
pament d’una afectivitat 
equilibrada, sincera i res-
ponsable, de descoberta 
del propi jo i dels altres, 
d’acceptació recíproca i 
lliurement expressada i 
viscuda.

 Dimensió social. 
Socialització transformadora, tarannà ètic. Participació.

Aconseguir un paper actiu i transformador en la societat, en el sentit 
d’una autèntica llibertat, justícia, igualtat, amor i solidaritat, com a 
pressupòsit per la Pau i respecte a l’autèntica dignitat humana.

 Dimensió física i psicomotriu. 
Domini i harmonia.

Aconseguir un desenvolupament 
harmònic, equilibrat i natural, així 
com un domini i acceptació del 
propi cos i facultats vitals.   

 Dimensió interpersonal.
Capacitat de diàleg, de respecte. 
Convivència de grup.

Desenvolupar actituds que facin 
possible la vivència i transmissió 
de valors comunitaris per  forjar 
una societat més fraternal.
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 Dimensió intel·lectual i cognitiva.
Autonomia i creativitat.

Aconseguir el desenvolupament d’un pensament i una intel·ligència 
autònoms, pressupòsit per a una autèntica creativitat, per a un au-
tèntic sentit crític, per una interiorització significativa de l’experièn-
cia.

 Dimensió ecològica.
Consciència i respecte.

Aconseguir una consciència del lloc, de l’ésser humà, del jo, en 
l’ecosistema immediat i remot que ens porti a integrar les persones 
amb la natura en perfecte equilibri, de la qual cosa se’n derivi un 
coneixement, una estima i un respecte de la natura per part de les 
persones que suposarà un ús correcte de les seves possibilitats.
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3.- LÍNIA IDEOLÒGICA I PEDAGÒGICA DE L’ENTITAT

3.1.- El temps de lleure i la nostra societat.

El temps de lleure, és aquell temps que no és ocupat ni pels compromi-
sos ni per les relacions familiars, ni per l’estudi o pel treball. Constitueix un 
espai important en la vida dels infants i els joves i és un temps important, 
tant pel seu aspecte qualitatiu com quantitatiu.

 Qualitativament, perquè és en aquest temps on es conformen 
molts dels valors i les actituds que ens defineixen com a individu.

 Quantitativament, perquè aquest espai de temps és molt ampli. 
Des de la sortida de l’escola o de la feina fins al vespre, els caps de 
setmana, les vacances escolars o laborals, suposen dies en els quals 
no estem subjectes al marc familiar, laboral o escolar.

La nostra societat però, té una concepció determinada d’aquest 
temps de lleure que es tradueix en quatre funcions bàsiques:

 Com a temps de descans i recuperació d’energies. A fi de 
rendir més, ja sigui a l’escola o al treball.

 Com a temps de consum. El poc desenvolupament de l’esperit 
crític dels nens, les nenes i dels joves els fa més manipulables en 
aquest àmbit. Tant sols ens cal repassar l’existència d’indústries de 
consum dirigides a nens/es i joves per adonar-nos de la importància 
que exerceixen avui en dia en la nostra societat.

 Com a temps d’evasió. Freire definí el temps de lleure com un 
temps amb capacitat transformadora. Ara es tracta que l’infant i el 
jove s’allunyi de la seva realitat, a la fi que no es vegi enfrontat a 
aquesta ni pugui assumir-la de forma crítica.

 Com a temps d’ideologia. Constitueix aquest temps uns dels 
principals vehicles per  transmetre valors imperants en la societat 
capitalista: individualisme, competitivitat o consumisme. Situació 
doblement agreujada per l’ús i contingut predominant dels grans 
mitjans de comunicació de masses: televisió, ràdio, premsa, cinema 
i per el tipus d’oci consumista imperant actualment.
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3.2.- Som una alternativa al temps de lleure

Els esplais són espais de 
convivència: espais de so-
cialització, de vivència i dis-
cussió, de negociació de les 
opinions i de consolidació de 
valors. A l’esplai és possible 
la convivència de nois i no-
ies amb  necessitats educati-
ves especials dins d’un grup 
d’iguals així com amb les di-
versitats culturals vàries de la 
nostra societat entenent-les 
com un fruit més de riquesa 
i aprenentatge. A l’esplai és 
possible conèixer i conviure 
amb la diferència, aprendre i comprendre-la, i arribar a construir nous 
marcs de convivència, on és possible avançar en cohesió social i en iden-
titat.

Els esplais són també espais de compensació de desigualtats, des d’una 
perspectiva transformadora. L’esplai és un espai privilegiat on infants i 
joves amb menys oportunitats poden viure noves experiències: de co-
neixement de l’entorn, de models educatius diferents, de relacions entre 
iguals, d’afectivitat, de recursos i estímuls... Són alhora un espai de parti-
cipació i iniciativa; un lloc d’entrenament per als nois i noies a la presa de 
decisions, a l’assumpció de responsabilitats, al treball en equip. Un espai 
des d’ on s’elaboren projectes i es treballa activament per a la millora de 
la societat.

3.2.1.- Model de societat i persona que es potencia des de l’esplai:

Des de la nostra òptica d’educadors/es volem treballar en la construc-
ció d’una societat i d’una persona diferents. Volem orientar la nostra acció 
educativa dins d’un marc de propostes i de valors oposats als que fins ara 
hem detectat en la nostra anàlisi de la realitat. Volem una societat: 

 IGUALITÀRIA, basada en la realització personal i de construcció 
social.

 DEMOCRÀTICA I PACIFISTA, basada en el respecte a la perso-
na, en la participació i en l’associacionisme.
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 ECOLÒGICA, on la natura i la civilització estiguin harmonitzades 
per actituds de respecte,estima i de conservació de l’entorn.

 PERSONALITZADA I HUMANISTA, on sigui possible trobar for-
mes de relació i de convivència entre les persones sense aprofita-
ment individual, on sigui possible gaudir de la vida sense ser es-
claus de la pròpia comoditat i plaer immediat i, on sigui possible un 
equilibri personal basat en l’activació de totes les potencialitats de 
cadascú.

Creiem que la persona s’ha de transformar i alhora ha de treballar 
per la transformació de l’entorn. Això comportarà un canvi d’actitud i de 
mentalitat en cadascú de nosaltres com a individus, i per tant, es veurà 
reflexat en la nostra actitud vers el nostre entorn en:

 ACTITUD MÉS CRÍTICA I CONSTRUCTIVA enfront del que ens 
envolta, la qual cosa suposa renunciar a la superficialitat i exercitar-
se en la reflexió i l’autonomia.

 ACTITUDS DE COMPROMÍS que lligui a la persona a prendre 
part activa en la construcció d’un món diferent, basat en la impor-
tància dels valors. Això vol dir fer de l’esforç una constant, supeditar 
els interessos individuals als de la col·lectivitat i trobar sentit a l’aus-
teritat front de les propostes consumistes.

 ACTITUDS DE CREACIÓ que suposa assumir el risc d’abandonar 
el que es coneix, el que sempre s’ha fet, ésser sensible a tot el que 
ens envolta amb il·lusió, alegria i obertura a l’aventura de la vida, 
rebutjant la passivitat conformista no creativa.

 ACTITUD SOLIDÀRIA amb la resta de la humanitat, amb els fe-
bles, amb els marginats, amb els oprimits i dominats, i una actitud 
d’estimar i d’aprendre a estimar el medi habitual a la pròpia vida.

 ACTITUD D’ARRELAMENT en una societat i en un moment histò-
rics concrets, i que possibiliti alhora una flexibilitat en les fórmules/
mètodes adoptats.

 ACTITUDS AMB FINALITATS DE TRANSFORMAR la societat i 
la persona actual en una societat i unes persones més justes, més 
humanes, més ecològiques i més lliures.
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 ACTITUD COEDUCATIVA, és a dir, el valor educatiu de la convi-
vència i la comunicació entre ambdós sexes, amb la perspectiva 
de superar prejudicis i trobar unes formes de relació més lliures i 
igualitàries.

3.3.- El nostre concepte d’educació

3.3.1.- El Centre d’Esplai: entitat educativa.

És en aquest marc d’entitat educativa, en  que el Centre d’Esplai Xixell, 
inscriu el seu treball quotidià.

El Centre d’Esplai Xixell neix amb la intencionalitat, no tan sols d’ocupar 
quantitativament el temps de lleure dels infants i joves, sinó d’oferir una 
alternativa de qualitat educativa dins el temps de lleure.

L’esplai és el temps de lleure més enllà de les obligacions i les neces-
sitats. L’infant, i l’home en general, en lloc de rendir-se al consum passiu, 
omple les seves necessitats d’esbarjo i de promoció cultural i contribueix 
al seu descans, a la seva diversió i al desenvolupament de la seva perso-
nalitat.

Entenem l’educació d’una manera global, com un procés permanent 
que va més enllà dels marcs educatius familiars i escolars i on, diàriament, 
hi intervenen diferents agents socialitzadors: família, escola, amics, barri, 
educadors/es, monitors/es, etc.

L’educació en l’esplai pretén ajudar l’infant a trobar la seva personali-
tat, a alliberar-se i a socialitzar-se. L’esplai vetlla per a que l’infant sigui 
un forjador d’ell mateix i li ofereix eines i mecanismes per aconseguir-ho 
i per a què no només que es distregui i trobi afeccions que li agradin en 
el seu lleure. Pretén  donar una educació integral, i el lleure és un marc 
privilegiat per dur-la a terme. Les experiències personals a l’esplai faciliten 
l’adquisició d’actituds, hàbits, valors i destreses que difícilment s’aprenen 
o experimenten en altres marcs més normals qualificats d’educatius per 
excel·lència.

D’altra banda, creiem que l’educació no ha de circumscriure’s a aspec-
tes i àrees aïllades, sinó que ha d’abraçar tots els aspectes de la persona-
litat, tant el psicomotriu, com els aspectes intel·lectuals i afectius. És per 
aquesta raó per la que el Centre d’Esplai Xixell es configura com a institu-
ció educativa integral i globalitzadora, plantejant el nostre treball amb una 
perspectiva de futur. No volem omplir tant sols una estona del temps dels 
nens, les nenes i els joves, sinó que volem incidir en el model de persona 
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i per reciprocitat, en el model de societat, entenent els infants d’avui, com 
els adults d’una societat futura més transformadora el dia de demà.

Així doncs, el Centre d’Esplai Xixell pren com a definició d’educació la 
següent:

3.3.2.- Concepte d’educació: 

L’educació és el procés de creixement de la personalitat integral 
d’un individu, mitjançant una voluntat ex-
terna de la persona i una voluntat interna 
de desenvolupament autònom.

Procés de creixement: Entenem 
l’educació com un procés permanent, 
que no s’esgota mai perquè sempre hi 
ha una nova fita per cobrir.

Integral: L’educació abasta tots els 
aspectes de la personalitat, tant els psi-
comotrius, com els intel·lectuals i els 
afectius i, a més a més, amb una possi-
bilitat de transferència a totes les situa-
cions vitals de la persona.

Voluntat externa: L’educador/a, in-
tencionalment, ofereix als infants i als joves un marc de valors en 
els quals creu i hi està compromès. Creiem, doncs, que l’educació és 
condicionament, però no ha d’ésser manipulació.

Voluntat interna de desenvolupament autònom: La intenci-
onalitat educadora no tindria sentit sense una voluntat, sense una 
consciència d’estar en permanent formació, sense una motivació 
interna per  participar plenament en el procés educatiu.

Aquest procés de creixement de la persona està obstaculitzat per altres 
influències externes que potencien valors diferents i, fins i tot, oposats als 
nostres, però que compten amb recursos i mitjans molt eficaços (els mit-
jans de comunicació, per exemple). Els educadors hem de ser conscients 
d’aquesta realitat per entendre que l’educació mai no pot ser neutra i que 
està en constant transformació, adaptant-se a les necessitats de l’entorn 
o el medi.
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Tot procés educatiu, també, pel fet de comportar uns certs canvis amb 
unes característiques comunes, és un procés d’aprenentatge. I tot apre-
nentatge, i per tant tot resultat educatiu, s’emmarca en una de les tres 
grans esferes de l’evolució humana:

Esfera cognoscitiva: hi pertanyen els aprenentatges que fan re-
ferència als coneixements, a allò que se sap, a la informació de la 
qual es disposa i a la capacitat de relacionar els diferents coneixe-
ments. Per exemple: “saber la història de Catalunya”.

Esfera psicomotriu: hi pertanyen els aprenentatges que fan re-
ferència a les tècniques, a allò que se sap fer o a les habilitats mo-
trius. Per exemple: “saber cordar-se les sabates”.

Esfera emocional: pertanyen a aquesta esfera els aprenentatges 
que fan referència al camp de les actituds, al comportament, al do-
mini afectiu. Per exemple: “saber treballar en equip”.

Esfera social: hi pertanyen tots els aprenentatges que fan refe-
rència als aprenentatges de convivència i relació entre les persones. 
Per exemple: “saber estar en grup”.

3.4.- Què ens identifica?

3.4.1.- La nostra línia metodològica:
 
La nostra línia metodològica s’emmarca dins la història i la tradició de 

l’esplai a Catalunya. El nostre mètode és adoptat, interpretat i compartit 
per la majoria d’entitats d’esplai del Baix Llobregat, el Barcelonès i el 
Vallès, i que juntament amb la col·laboració de la Federació Catalana de 
l’Esplai i la Fundació Catalana de l’Esplai, entitat de la que en som mem-
bres des de la seva fundació, hem anat creant la nostra manera de fer i 
d’enfocar el nostre mètode.

La nostra entitat s’inspira en els principis pedagògics de la pedagogia 
contemporània, recollint les aportacions de Freinet, Rogers, Freire, Ma-
karenko... d’entre altres. Sense alinear-nos en una tècnica pedagògica 
concreta, fem nostres els principis de:

l’infant com a subjecte i no com a objecte de l’educació. D’aquí 
s’esdevé la necessitat de conèixer i d’entendre les necessitats de desenvo-
lupament infantil-juvenil i d’adaptar a aquestes l’acció dels educadors/es.

la vida de grup com a mitjà principalíssim per transformar la per-
sona i l’entorn, i interioritzar els valors i les maneres alternatives de viure 
per poder-ho projectar a l’entorn.
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l’activitat com estimulació de totes les capacitats intel·lectuals, 
afectives i psicomotrius.

la tendència a l’autogestió i a l’autoresponsabilitat de tots els 
grups i de la persona cap al progrés personal i grupal.

3.4.2.- Pluralisme i valors democràtics:

Partim de la realitat bàsica d’una societat plural en el terreny de les 
idees polítiques, de les tasques socials i de les situacions econòmiques. 
Creiem que la funció del centre d’esplai en aquest societat és orientar i 
ajudar els infants i joves en el difícil aprenentatge de la convivència i de 
la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries. També que 
prenguin una actitud crítica envers allò que els envolta.

L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i 
respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions.

3.4.3.- Coeducació:

El Centre d’Esplai Xixell actuarà d’acord amb la igualtat de drets i en la 
no discriminació sexista en l’activitat educativa.

Ens regim pel principi de coeducació, entenent-la com un intent d’edu-
car per la igualtat i el respecte sense cap mena de discriminació per raó 
de sexe.

Entenem la coeducació com el procés pel qual s’arriba, a través de la 
relació entre homes i dones, nens i nenes, a la plena acceptació d’un ma-
teix i de l’altre.

 

3.4.4.- La confessionalitat:

El Centre d’Esplai Xixell es declara laic i pluralista:

com a esplai que prescriu la igualtat en drets de tota la ciutadania, som 
respectuosos amb les diverses maneres de pensar.

cap família, cap soci, cap dels monitors/es no podrà ser discriminat per  
raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa.
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Volem puntualitzar però, que sent conscients d’estar immersos en una 
societat concreta i amb tradicions cristianes força arrelades, l’entitat no en 
restarà al marge, sobretot donant importància a les tradicions.

de la mateixa manera som respectuosos amb les diverses concepcions 
filosòfiques del món i de la vida, i amb les diverses ideologies polítiques.

 En aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda actituds 
d’adoctrinament, de proselitisme, ni de sectarisme. 

No adoctrinament: Respecte cap religió i menys encara des d’una 
posició dirigista i dogmàtica.

No proselitisme: Evitant que el monitor/a pugui servir-se del seu 
rol per fer nous adeptes a una religió o doctrina determinades.

No sectarisme: Evitant tota mena d’intransigència o fanatisme.

3.4.5.- La nostra llengua de relació i d’aprenentatge:

En el Centre d’Esplai Xixell és el català la llengua de relació i d’apre-
nentatge. L’esplai vetllarà per adequar els seus mitjans i recursos perquè 
no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús de les dues llengües 
oficials.

Treballem per la normalització del català, amb una gran dosi de res-
pecte dels orígens diversos de cadascú, però amb la intencionalitat de 
transformar i conscienciar de la realitat nacional catalana. 

Així, doncs, és el català la llengua de comunicació generalitzada; a ni-
vell oral, escrit, en l’administració i  de retolament de l’entitat.

3.4.6.- La forma de gestió:

El Centre d’Esplai Xixell té un funcionament basat en la democràcia, 
prenent les decisions entre tots els socis o els seus representants i amb tot 
l’equip de monitors i monitores. La reglamentació de l’elecció de càrrecs, 
la distribució dels mateixos i l’organització, estan reflectides en els estatus 
de l’Associació registrats a la Direcció General de Dret i entitats Jurídiques 
de la Generalitat de Catalunya.
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3.4.7.- La salut i  la sanitat: 

“La salut no és un estat privilegiat, la clau del qual pertany als metges, 
no és un objecte exclusiu del sistema sanitari. La salut és esdevenir prota-
gonistes conscients i actius del propi desenvolupament, és comprendre’s 
un mateix amb una visió integral de la persona i una bona dosi d’autoes-
tima”. 

“El nostre cos i la nostra ment són el nostre tresor. Un tresor que no s’ha 
d’amagar, però que s’ha de cuidar i valorar, perquè en pugem fruir durant 
molt de temps”.

(Del programa Pedagògic “Viure” del Movibaix)

Pel Centre d’Esplai Xixell és important vetllar per la salut i la higiene 
dels socis en totes les activitats, així com mantenir netes les instal·lacions. 
Disposem d’una farmaciola d’urgències i establim els recursos necessaris 
per poder proporcionar una assistència mèdica en els casos que sigui ne-
cessari.

A l’Esplai entenem l’Esport com a font de salut, com un element indis-
pensable per recuperar la cultura física imprescindible per viure en pleni-
tud.

Més enllà del fet higiènic i mèdic, l’entitat vol manifestar la seva postu-
ra sobre els següents punts:

El tabac: Considerem que el tabac és perjudicial per la salut. I 
tenint en compte les normatives sanitàries, no es pot fumar ni en 
els locals, ni en les activitats que organitzi l’entitat.

L’Alcohol: També és un agent perjudicial per la salut, la qual cosa 
implica que no es pot consumir ni en els locals, ni en els activitats 
que organitzi l’entitat.

Drogues: Són nefastes per la salut. El consum de drogues no 
s’admet de cap forma, ni en les activitats, ni en els locals, ni en els 
membres de l’entitat.

Es vetllarà perquè els socis, usuaris i educadors/es de l’entitat tinguin 
coneixement d’aquestes situacions i es comportin en tot moment amb la 
coherència necessària i segons el protocol intern de l’entitat.
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3.4.8.- El medi ambient:

Per al Centre d’Esplai Xixell la Natura és el paisatge que anem obser-
vant quan viatgem: els conreus, els boscos, els camins,... i ho és també 
el poble, la gent del camp, les ermites, les esglésies, els castells... Natura 
són també tots aquest elements: les flors, els ocells, els cims i les valls, el 
silenci de la nit,...

El racó de Natura que tenim més a prop, a la nostra ciutat, també ens 
ofereix possibilitats educatives. També aquí podem descobrir una natura 
concreta i fàcilment accessible. 

Les actituds que volem educar són les que responen a la idea d’un 
home i una dona respectuosos, amb sensibilitat vers la natura; un home i 
una dona integrats a la realitat natural, atents a totes les manifestacions 
de la natura. Capaços de descobrir i d’estimar els valors del què és senzill 
i transcendent, crítics amb una societat dilapidadora i alienant. Un home i 
una dona capaços d’aconseguir un equilibri interior, reflexius, i aptes per 
descobrir el món que els envolta.

Una gran part de les activitats les portem a terme en un ambient de 
natura, per la qual cosa exigim una actitud, per part dels monitors, de 
les monitores, dels nens i de les nenes, cívica i respectuosa sempre, sigui 
quina sigui l’activitat que es dugui a terme.

Entenem per educació ambiental l’ajuda que els monitors i les monito-
res poden fer arribar a l’infant, per tal que aquest faci un pas endavant en 
el coneixement de la realitat que l’envolta, afavorint un canvi de conducta, 
unes actituds en la relació home-natura que el portin a conèixer el medi, 
defensar-lo i estimar-lo.

3.4.9.- Els monitors i les monitores: l’equip humà.

De la mateixa manera en que l’educació en el lleure demanava al llarg 
de les últimes dècades un crit de reconeixement per la seva tasca com 
agent educatiu, la figura del monitor/a evolucionava fins arribar a ser una 
peça fonamental en l’evolució de l’infant i les relacions establertes amb 
el seu propi lleure. És per això que per a la revisió d’aquest capítol hem 
comptat amb la col·laboració de tot l’equip de monitors/es obtenint els 
següents resultats fruits de la reflexió i el debat:

Les descripcions continuen vigents, sent coherents amb l’evolució 
de l’entitat en quan a la figura del monitor/a, els tipus i les seves 
funcions.
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Cal continuar vetllant per mantenir-les, millorar-les i ampliant-les 
sempre tenint en compte l’infant o el jove. 

En els últims anys la figura del monitor/a s’ha professionalitzat.

Que la nostra entitat inverteix en la formació de l’equip dirigent i 
de l’equip de monitors/es, donant importància i recolzant les titula-
cions, de la mateixa manera en que potencia i exalta el voluntariat, 
obtenint-ne una bona convivència entre les dues categories.

L’Equip de monitors i monitores del Centre d’Esplai Xixell està format 
per un grup de persones vinculades al barri i compromesos amb l’educació 
en el lleure. Molts d’ells i elles són antics socis de l’entitat, que van entrar 
a l’esplai des de petits i que en acabar la seva etapa com a jove, s’endinsa 
en l’aventura de ser monitor/a.

A l’esplai coexisteixen els monitors i monitores voluntaris amb els re-
munerats, i això permet  el funcionament estable de l’entitat.

La composició és força heterogènia, i això ajuda a compaginar la il·lusió 
de la novetat i el  dinamisme, per una banda, i la garantia  de criteris clars 
i experiència, per l’altra.

Per als monitors i les monitores de l’entitat, educar és, al marge dels 
projectes educatius, estar amb els infants i estar pels infants mentre se’ls 
fa un servei. Aquest contacte, aquest “estar”, no és més que una autèntica 
i significativa relació interpersonal.

Entenem que les característiques que regeixen aquestes relacions in-
terpersonals es basen en:

El respecte mutu i la dignitat. Les relacions interpersonals han 
de fundar-se en el mutu respecte. La persona -i també l’infant- té 
una dignitat que cal conèixer i respectar. Els monitors/es no hem de 
voler transformar les persones segons ens agradi. Hem d’apreciar 
les persones tal i com són, amb les seves qualitats i els seus defec-
tes.

La qualitat. La relació interpersonal és de mútua influència. La 
presència del monitor/a ha d’ésser d’una qualitat refinada. Qualitat 
que vol dir riquesa personal, però, alhora, senzillesa en el tracte. 
Hi ha, també,  un altre tipus de qualitat que vindrà donada per la 
formació.
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La sensibilitat. Interpre-
tant realment el què demanen 
els infants i joves.

L’entusiasme. Aprenent, 
experimentant, convivint, di-
vertint-se... l’entusiasme es 
transmet per contagi i d’això 
se’n diu motivació.

El diàleg. Com a base de les 
relacions i  també com a única 
arma de solució de conflictes. 
Els monitors/es establirem un 
diàleg permanent amb les fa-
mílies per tal d’anar contras-
tant opinions sobre els nens/
es i joves.

El compromís. Aquesta re-
lació interpersonal a l’entitat s’ha de basar amb una alta dosi de 
compromís personal. Els monitors/es hem de ser membre actiu de 
l’associació.

La confiança i la seguretat. Els monitors/es hem de crear un 
clima de confiança per tal que tots els membres de l’entitat se sentin 
lliures d’actuació, és a dir, parlar obertament, dirigint-nos-hi sense 
coaccions... totes aquestes qüestions donaran seguretat.

L’equip. Els monitors/es treballem en equip i la nostra acció mai 
és independent de la resta dels companys. Fins i tot, quan estem sols 
davant dels nens/es, hi ha uns criteris i unes valoracions comunes 
amb el nostre equip.

La responsabilitat. Els monitors/es som els responsables dels 
infants i joves durant totes les activitats, i del bon funcionament de 
l’entitat.

Els models. Els monitors/es hem de ser coherents amb les con-
ductes o postures que adoptem i el nostre discurs educatiu.

La vinculació. Els monitors/es hem de vetllar pel bon funciona-
ment de l’entitat, hem de tenir en compte que les nostres accions 
han de ser coherents amb d’ideari de l’entitat.
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4.- MITJANS EDUCATIUS 

Al Centre d’Esplai Xixell disposem dels següents mitjans educatius:

- Els monitors i les monitores.
- Els grups.
- El quotidià.
- Les activitats.
- El medi i l’entitat.

D’altra banda, i no per això menys important, hi ha la planificació i 
l’organització que són les que concretaran la pràctica de com dur a terme 
l’acció educativa.

4.1.- Els monitors i les monitores:

Els monitors i les monitores, quant a la seva intervenció, són un ele-
ment clau del procés educatiu. No només per la seva relació personal amb 
els nens/es i joves, sinó perquè la intervenció del monitor/a es fa també 
sobre l’entitat, sobre el medi, sobre les activitats i sobre els grups.

L’equip està format per voluntaris i professionals, intentant combinar 
les dues experiències amb harmonia.

Els monitors/es de dissabte:  Són la base de l’equip de mo-
nitors i monitores de l’entitat. Tots són voluntaris i voluntàries de 
l’associació que formen l’assemblea general. Estan organitzats en 
petits equips, en funció dels grups de nens/es de l’entitat: Puces, 
Trapelles, Barrufets, Dofins, Estels, Talaiots i Llampecs. Els equips 
són, normalment, de 2 a 5 persones, amb tasques repartides entre 
ells: hi ha el responsable del grup -el cap de grup-, el responsable 
del material o el responsable sanitari. Aquestes tasques, excepte la 
del cap de grup, poden ser rotatives al llarg de tot un curs.

El cap de grup es el responsable de coordinar l’equip, a nivell per-
sonal entre ells, vetllant per la integració dels nous monitors/es al 
grup, motivant i animant i sent conscient del moment que viu el 
grup. També és el representant de l’equip davant l’assemblea gene-
ral, els pares i les mares i en les relacions exteriors. Pel que fa a la 
tasca educativa és el responsable de coordinar les programacions, 
vetllant per l’elaboració dels objectius, la realització i valoració de 
les activitat. És el vincle de transmissió de la línia educativa del 
centre.

 



30

El responsable de material vetllarà pel bon ús del material, fent 
les comandes, i tenint sempre el control del material necessari per 
a dur a terme l’activitat i del material emprat.

El responsable sanitari vetllarà per la higiene del grup en totes les 
activitats i sortides, i també de totes les qüestions mèdico-sanitàries 
del grup, aquest haurà de tenir la titulació de monitor/a d’activitats 
de lleure infantil-juvenil.

El responsable d’economia realitza els pressupostos de les dife-
rents activitats del grup, vetllant pel seu compliment. Aquesta tasca 
acostuma a realitzar-se en sortides, excursions o colònies.

Els monitors i les monitores de tallers: Aquest són monitors/
es amb una funció més específica. La major part d’ells i elles també 
són monitors/es dels grups de dissabtes. La seva tasca és remune-
rada i es realitza de dilluns a divendres a l’entitat. Realitzen les pro-
gramacions de tot el curs del seu taller. La seva tasca està sempre 
supervisada pel coordinador/a de la secció d’edat corresponent, que 
vetlla pel funcionament general dels tallers, la coordinació dels dife-
rents talleristes, la transmissió de la línia educativa i està al corrent 
de l’evolució dels infants, les activitats i les valoracions.

Els monitors i les monitores d’activitats de vacances: La ma-
jor part són els monitors/es que han estat portant els grups durant 
el curs. Sovint, però, cal reforçar aquest equips amb la incorporació 
de més monitors/es, sempre amb les titulacions corresponents. Les 
seves tasques, funcions i obligacions, són les mateixes que les dels 
monitors i monitores dels grups de dissabtes.

ACTITUD I REQUISITS QUE L’ENTITAT EXIGEIX ALS MONITORS/ES:

 Actituds:  - Objectivitat i capacitat d’estimar.
                    -  Tolerància i exigència en les responsabilitats.
                    -  Seguretat en si mateix i actitud autocrítica.
                    -  Sinceritat i sensibilitat.
                    -  Coherència ètica i interiorització dels valors   

        humans: justícia, igualtat, solidaritat...
          

 Coneixements:  -  del medi natural, social i cultural.
                             -  sobre els infants i joves.
                             -  pedagògics bàsics.
                             -  d’organització.
                             -  de tècniques, animació i expressió.
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Aquests coneixement poden ser ampliats en cursos de formació que 
la mateixa entitat orientarà, però per altre banda, l'esplai és també un 
centre de formació per a tot l'equip. Els monitors/es són educadors 
dels infants i joves i destinataris de l'acció formativa de l'entitat.

Capacitats intel·lectuals: 
- d’establir una bona comunicació oral, gestual i escrita.
- d’imaginació i creativitat.
- de transferir aprenentatges.
- de resolució de conflictes
- de cerca de recursos
- organitzativa i operativitat.
- d’observació i visió de conjunt.

Malgrat tot això l’entitat és conscient que no existeix el monitor/a per-
fecte, però sí el monitor/a que demostra un esforç constant per millorar i 
per vetllar perquè el projecte general, i tots els concrets, es puguin anar 
assolint.

4.2.- Els grups i tipus de socis: 

La formació del grup és un dinamisme bàsic de la vida dels nens/es i 
joves. 

El grup satisfà necessitats molt vitals i és l’àmbit privilegiat per educar 
algunes dimensions o per treballar alguns objectius.

És en els grups on treballem bàsicament els objectius de sociabilitat. 
Per aconseguir-ho cal fer alguns aprenentatges successius:

Respectar els altres: un clima de seguretat fruit d’un respecte 
mutu entre els nens, les nenes i els joves, i als objectes de cadascú. 
Aquest clima facilita l’acostament i la comunicació.

Valorar les qualitats dels altres: aprenent a veure els altres 
com a iguals; que valen la pena.

Veure i valorar les pròpies qualitats: és important  que els 
nens i les nenes valorin els altres, però també ho és que els valorin 
a ells.

Comunicació amb els companys: creant lligams afectius.
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A l’esplai els grups funcionen per sectors d’edats. Els grups són fixes 
i els nens i les nenes hi van passant cada dos cursos. Els grups són els 
següents:

Secció de Petits: (A)

- Puces: nens i nenes de 3, 4 i 5 anys.
- Trapelles: nens i nenes de 6 i 7 anys.

Secció de Mitjans: (B)

- Barrufets: nens i nenes de 8 i 9 anys.
- Dofins: nens i nenes de 10 i 11 anys.

Secció de Joves: (C) 

- Estels: nois i noies de 12 i 13 anys.
- Talaiots: nois i noies de 14 i 15anys.
- Llampecs: nois i noies de 16 i 17anys.

Els grups s’engloben en seccions: secció A -petits-, B -mitjans-, i C -jo-
ves-. A cada secció, coordinada per un responsable de l’equip directiu, s’hi 
organitzen activitats conjuntes i es tracten continguts comuns als grups 
que la composen.

En els grups es treballa el sentit de pertinença i identificació, però 
també el protagonisme i la seguretat personal, potenciant l’autoestima de 
cada membre del grup i valorant la riquesa de la diversitat. Els grups són 
un espai per a ser-hi i créixer plegats. La vida de grup és integradora i no 
pot oblidar ningú.

El tipus de socis de l’entitat són tots els nens, nenes i joves de les edats 
abans esmentades. No es farà cap discriminació de qualsevol nen/a o jove, 
independentment de la seva procedència, religió, situació social o condició 
psíquica o física.

Es regularà el nombre de participants amb problemàtiques específiques 
en els grups i en les activitats, ja que la seva adequada atenció dependrà 
del nombre de monitors/es al grup i de la formació dels mateixos. L’esplai 
vetllarà sempre per a la participació plena de tots els infants i joves, ofe-
rint tots els recursos que siguin necessaris.

4.3.- El quotidià:

L’Atenció educativa a l’esplai no està posada només en les activitats, 
sinó també en les coses de cada dia. És un retrobament amb la pedagogia 
de les petites coses, aquella pedagogia del clima i del gest.
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La seguretat personal i viure una situació plaent es conjuguen en la 
quotidianitat i són la base d’una vida intensa. El quotidià vincula unes re-
lacions interpersonals intenses entre els mateixos nens/es i joves, i entre 
aquests i els monitors/es. També és en el quotidià on es treballen tots els 
aspectes d’autonomia personal i la formació en valors.

Donem importància als horari, com a ritme, i no com una simple pro-
gramació de coses a fer.

L’Esplai ha de ser un indret conegut pels infants i joves i s’ha de per-
metre que se’l facin seu. Aquest apropiament de l’espai ha de comportar 
també tenir-ne cura, assumir, doncs, els serveis que siguin necessaris per 
la convivència i la col·lectivitat.

Entenem que el clima al centre d’esplai ha de ser acollidor i respectuós 
amb les persones i amb les coses, i això s’aconsegueix des de la vida de 
cada dia i des del funcionament amb ordre del centre.

4.4.- Les activitats:

L’activitat a l’esplai és un viure plegats situacions i fer pel gust de fer.

Com tots els mitjans educatius, les activitats es fan en funció dels ob-
jectius generals de l’entitat i és en funció d’aquests que cal considerar les 
activitats a fer o com fer-les. 

La majoria de les activitats 
s’emmarquen en un centres d’in-
terès, que com el seu nom indica, 
parteix de l’interès dels infants al 
voltant d’una història o personat-
ge i, a partir d’aquest, es treballen 
els diferents components (metodo-
logia, planificació, ambientació...), 
per assolir els diferents objectius 
educatius. L’educació, mitjançant 
els centres d’interès, serveix per 
fer progressar els nens/es a nivell 
cognoscitiu, psicomotriu i afectiu, i 
es basa sobretot en l’observació i 
l’experimentació. L’infant esdevé protagonista de l’experiència educativa. 
Així, doncs, l’educació que ens plantegem a l’esplai passa per la vivència 
d’experiències, per la vida col·lectiva, per l’adquisició i per la superació de 
responsabilitats.
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En la secció de joves, treballem mitjançant els projectes com a 
eina educativa, que té característi-
ques d’empresa col·lectiva, complexa 
i apassionant. Posant en funcionament 
recursos organitzatius, aprenentatges 
tècnics, iniciativa per part del grup, 
i que s’acaba quan s’arriba a la fita 
prevista. Per exemple: realitzar una 
campanya de sensibilització sobre les 
deixalles al barri, filmar una pel·lícula, 
organitzar una festa, organitzar un 
concert, preparar un camp de treball, 
una ruta o organitzar el viatge d’estiu 
de manera col·lectiva. Utilitzem aquest 
mètode dels projectes amb els joves ja que són més capaços de dotar-
se d’una  certa estratègia organitzativa. Altres mètodes educatius que en 
els darrers anys s’estan realitzant amb els joves són les experiències de 
treball d’APS (activitats d’aprenentatge i servei) on el grup en concret 
ofereix una activitat de servei a la seva comunitat o barri mentre a l’hora 
s’està realitzant una formació o aprenentatge  personal o grupal.

El joc és l’activitat per excel-
lència, fonamental en la vida dels 
nens i les nenes, i també en el 
dia a dia de l’esplai. Mitjançant 
el joc, els infants comprenen el 
món real, conquisten autonomia, 
adquireixen esquemes mentals i 
actuen. El joc afavoreix el retro-
bament i la sociabilitat vers els 

altres i, en la mesura que els nens 
i les nenes copien i adapten el 
món dels adults, reprodueixen els 
valors i les actituds de la societat 
en general, les pautes i les acti-
tuds familiars que els mass-media 
transmeten. El joc com a activitat 
fonamental és, doncs, un veritable 
treball que fan els nens i les nenes 
per conèixer el món, per dominar 
les coses materials i per relacionar-se amb les altres persones.
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A l’hora de jugar tenim en compte les necessitats dels infants en funció 
de les característiques del seu creixement, tant físiques  i psíquiques, com 
socials.

A l’esplai es pot jugar a tot,  però, a diferència del joc al carrer, els 
monitors i monitores ajudem els nens/es a superar els condicionaments 
socials, i a fer descobrir noves possibilitats. Ajudem els nens/es a superar 
les seves habilitats, a entendre’s, podent transformar una improvisació 
en un projecte organitzat. Els monitors/es donem una perspectiva i una 
profunditat a les regles i les situem dins d’un treball en la vida del grup: 
valors, hàbits, actituds, resolució de conflictes, etc.

L’Esplai de dissabtes és l’activitat més lúdica del centre d’esplai. 
Va ser la primera de l’entitat i al voltant 
d’ella han anat sorgint la resta d’activi-
tats, com ara els tallers. Durant dues ho-
res i mitja cada dissabte, els monitors/
es treballem junt amb els nens/es, re-
partits per grups d’edats, per tal d’acon-
seguir els objectius que ens plantegem. 
És un espai on els infants i joves juguen, 
fan gincames, jocs de pistes, activitats 
al carrer, rally’s fotogràfics, tallers de tot 
tipus... tot això sense oblidar el més im-
portant: mentre fan nous amics. 

Dins d’aquest marc d’activitats cal destacar 
les excursions que es fan un cap de setmana al 
trimestre, en les quals s’aprofundeixen encara més les relacions interper-
sonals, així com també s’aconsegueix un major contacte amb la natura. 
Dins aquest bloc també cal destacar totes les activitats extraordinàri-
es, com ara la Castanyada, el Carnestoltes, el Dia de la Música, la Calço-
tada familiar, la celebració del Dia Internacional del Dret dels Infants, els 
tallers i el Sopar de Carrers de la Festa Major o el Pessebre Vivent, entre 
d’altres.

Les excursions, són sortides, descobertes d’aproximació al medi. 
Són graduades  en funció 
de la llunyania, dificultat 
d’accés, l’activitat a fer-
hi i l’edat del grup . És en 
les excursions on treba-
llem els valors de la iden-
titat individual-grupal, la 
diversitat i del respecte 
vers la natura.
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La festa/animació, la joia compartida i expressada col-
lectivament, la celebració i ritualització d’aquells esdeveniments 
que donen sentit a la vida. Les festes són l’eix d’animació que uneix 
algunes activitats, els dóna sentit, les fa atraients. És l’eina per 
engrescar els infants i joves a la participació, a l’acció, a la vida de 
grup i les seves activitats. Poden ser de diferents tipus: vetllades, 
contes i rondelles, festes populars, nit jove, intercanvis amb d’altres 
esplais, etc.

L’Esplai diari: diàriament a l’esplai realitzem tallers i activitats 
concretes. Oferim un ampli ventall de programes educatius de tal 
manera que els infants fan tot tipus de tallers d’expressió, de plàsti-
ca o psicomotrius, entre d’altres, mentre treballem de forma trans-
versal àmbits com l’educació en valors, els hàbits socials o la gestió i 
resolució de conflictes, l’educació per la salut i l’educació ambiental. 
Eduquem a l’ infant de forma integral sempre tenint en compte els 
seus interessos i les seves motivacions.

Programa de reforç del hàbits i salut: dins aquest programa 
trobem les activitats relacionades amb les danses i cançons, un es-
pai dinàmic on expressar les inquietuds del grup de forma creativa. 
També duem a terme un projecte de cuina per tal de potenciar els 
hàbits saludables d’una bona alimentació i un cop més expressar 
mitjançant un nou sistema les nostres inquietuds.

Programa de suport als aprenentatges lector – escriptors: mit-
jançant aquest programa pretenem a través dels contes donar su-
port al procés d’adquisició de la lectura, potenciar la imaginació de l’ 
infant i establir rutines lectores dins el dia a dia dels nens i nenes.

Programa de lleure: en aquest àmbit incloem totes les activitats 
relacionades amb la plàstica i la ludoteca oferint un nou mitjà per 
expressar-nos: l’art i el joc. Trobem tallers de reciclatge, d’ambi-
entació, de construcció de jocs, de joc lliure i joc simbòlic o taller 
d’habilitats artístiques amb diferents materials i eines.

Els programes es poden modificar i redibuixar tenint en compte les 
motivacions dels infants i les pròpies demandes de cada edat en qüestió. 
Aquesta flexibilitat permetrà atendre millor les necessitats dels infants i 
oferir més riquesa al treball en grup ja que pot donar lloc a d’altres pro-
grames educatius com per exemple, un taller de teatre o la creació d’un 
equip d’algun esport especialment d’interès pel grup.
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4.4.1.-Activitats de vacances: 

Les colònies: Són situacions extraordinàries, lluny de les famíli-
es, en contacte amb un medi diferent, a ple aire lliure, en intensa 
vida de col·lectivitat i amb possibilitats d’activitats excepcionals. Són 
un moment privilegiat com a 
situació educativa. La seva 
durada és generalment de 5 
a 12 dies en una casa  de co-
lònies. Les diferents activitats 
de vacances, per obra i màgia 
dels Centres d’Interès i dels 
Projectes dels grups, esdeve-
nen sovint el joc més gran al 
que mai han jugat els infants, 
o l’aventura més fantàstica 
o, el conte més intensament 
viscut... és l’explosió màxima 
del centre d’interès com a metodologia mentre, transversalment, es 
treballa tota la filosofia de l’educació en valors, en un entorn privile-
giat per treballar la convivint i respectant la natura

Els campaments: Semblant a les colònies, però, enlloc de con-
viure en una casa de colònies es fa en tendes de campanya, amb la 
qual cosa s’accentua més encara el contacte amb el medi natural i fa 
que es desenvolupin una colla d’activitats més específiques.

Les rutes: Són activitats 
pensades especialment per 
als grups de joves. Els trans-
ports utilitzats poden ser di-
versos i requereix una com-
plexitat més gran en infraes-
tructura que un campament. 
Sovint són el resultat d’un 
projecte de grup treballat al 
llarg de tot el curs. Són ac-
tivitats molt esperades pels 
joves que venen des de petits a l’esplai.

Els casals: Funcionen de manera diària, de dilluns a divendres a 
l’estiu, durant quatre  o cinc setmanes segons el calendari, al se-
tembre i en dies alternatius a les vacances d’hivern. El funcionament 
és semblant al d’una colònia però sense passar-hi la nit.

Tot aquest programa d’activitats no exclourà mai l’activitat espontània 
o proposada pels nens/es o joves. El programa ha de ser un marc de refe-
rència prou flexible per donar lloc a la creativitat i on hi hagi un espai per 
a la iniciativa.
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4.5.- Comissió de Pares i Mares.

La Comissió de pares i mares de l’esplai la conformen aquelles famílies 
que es reuneixen amb la voluntat de col·laborar amb l’entitat en l’organit-
zació d’activitats o esdeveniments importants i amb una gran envergadura 
organitzativa. S’organitzen de manera pràctica per oferir suport a l’entitat 
i s’han convertit en una peça clau per a l’execució d’algunes activitats de 
l’esplai com ara l’emblemàtic Pessebre Vivent, que celebrem cada any a la 
plaça de l’Ajuntament dins la Fira de la Mostra d’Entitats del Districte I. Ja 
fa uns quants anys que la Comissió de Pares i Mares es va posar a treba-
llar i fruit del exemple del treball en xarxa, on col·laboren amb nosaltres 
d’altres entitats del barri que també lluiten des de fa anys per la difusió de 
la cultura i la llengua catalana s’ha consolidat l’esdeveniment del Pesse-
bre Vivent, activitat molt significativa tant al barri com a l’entitat gràcies 
a l’esforç i la implicació d’aquesta comissió en l’organització general de 
l’esdeveniment.

L’esplai sempre vetllarà per a què els seus participants, en aquest cas 
els pares i mares, se sentin també membres de l’entitat com a mecanisme 
que ens predisposi a viure significativament qualsevol experiència i amb 
la finalitat de viure-la conjuntament i de manera integral participant-hi els 
diferents membres de la família. Els pares i mares que formen part de la 
comissió creuen que el vincle que es crea amb els seus fills i filles al par-
ticipar en una activitat conjuntament amb l’esplai, intensifica l’experiència 
d’aprenentatge de l’infant o jove, convertint una activitat de l’entitat al 
barri en una activitat també familiar.

Formar part d’aquest procés i de la comissió de pares comporta un cert 
grau d’implicació personal i d’identificació amb l’entitat però, per un altra 
banda, participar com a pare o mare de la comissió afavoreix que allò que 
es treballa a l’esplai s’estengui en la filosofia de vida familiar i que tingui 
una ressonància a la vida sencera dels nens, nenes, joves i les seves fa-
mílies.

La Comissió de Pares i Mares organitza activitats generals fixes com 
l’esmentat Pessebre Vivent, la rua de Carnestoltes, la Calçotada familiar o 
el Sopar de Carrers. A més a més, pretén ser un espai d’intercanvi, suport 
i de reflexió al voltant d’aquells temes que neguiteja a les famílies vers els 
seus fills i filles.

4.6.- Coordinació en Xarxa.

Des de l’esplai Xixell mantenim una relació directa amb diferents agents 
educatius que considerem primordials i molt necessaris. Els principals or-
ganismes dels quals formem part i participem de forma activa són:



39

4.6.1.- L’àmbit dels infants.

Serveis Socials: establim relació directa amb l’equip de serveis 
socials del nostre districte per a fer el seguiment individual dels 
infants i establir objectius comuns de treball amb la família. Defi-
nim protocols de relació i de derivació on es pot garantir el traspàs 
d’informació i l’anàlisi de les diferents problemàtiques. Dins d’aquest 
marc també incloem les relacions amb l’EAP i el CSMIJ. 

Món escolar: hi mantenim una relació constant per abordar els 
processos d’aprenentatge dels infants. Amb aquells infants que re-
quereixin una intervenció de l’EAP o del CSMIJ, és realitzarà una 
coordinació més específica. A més a més mantenim relació amb les 
AMPES escolars.

Pel que fa a les famílies s’intenta que hi hagi  sempre bona re-
lació. Volem que l’esplai també sigui de les famílies, i que aquestes 
hi trobin l’espai de relació amb la resta de les famílies que no troben 
en altres llocs. Al llarg del curs es fan diverses reunions i trobades. 
Hi ha les reunions informatives generals (que són una o dues al 
llarg del curs); les reunions dels grups, on s’informa de les activitats 
i objectius de cada trimestre (són trimestrals), i  reunions a nivell 
particular per tractar temes relacionats amb els fills/es. També fema 
una sortida al trimestre amb totes les famílies per potenciar la con-
vivència.

4.6.2.- L’àmbit associatiu.

Formem part d’ entitats com la Federació Catalana de l’Esplai, on hi 
participem activament en la Junta Directiva, o Consell de l’Esplai de l’Hos-
pitalet. Totes les entitats treballem per un objectiu comú i la relació sempre 
és de col·laboració i d’amistat. Som socis fundadors tant de la Federació 
Catalana de l’Esplai com del Consell de l’esplai de l’Hospitalet. I des de fa 
5 anys participem i col·laborem amb la Fundació La Roda d’Espectacles.

4.6.3.- L’àmbit Comunitari

És aquell àmbit on col·laborem activament amb la comissió de festes 
del barri centre- la Talaia, la Regidoria del Districte I o l’Aula de Cultura.

4.6.4.- L’àmbit de l’administració.

Formen part d’aquest bloc l’ Ajuntament de l’Hospitalet (Regidoria del 
districte I, Regidoria d’Esplais i Lleure, l’Àrea de Cultura i Ensenyament, 
Àrea de Benestar Social, ); Generalitat (Secretaria General de Joventut, 
Departament de Treball, Departament de Benestar Social, Departament 
General d’Atenció a la infància i l’Adolescència -DGAIA-).



40

4.7.- Organització general:
 Òrgans de govern de l’associació:

 l’Assemblea general de socis: és el màxim òrgan de govern 
de l’Associació. La formen tots els socis gestors, que tenen dret a 
veu i a vot. Les assembles es convoquen com a mínim un cop a l’any 
de manera ordinària i les que calgui de forma extraordinària.

 la Junta Directiva: és l’òrgan executiu, reflexiu i representatiu 
de l’Associació, i actua per delegació de l’Assemblea General. Està 
formada pels següents membres: president, vicepresident, tresorer, 
secretari i vocals, integrats per un màxim de deu components.

 El Consell Directiu: és l’òrgan encarregat de la gestió organit-
zativa i pedagògica de l’ associació de manera directe. El conformen 
el Director/a de l’entitat i els Coordinadors/es pedagògics de les di-
ferents seccions d’edat. El Consell Directiu es reuneix cada setmana 
per tal de programar l’acció pedagògica de l’entitat i organitzar el 
dia a dia d’aquesta. A través de les reunions de secció i les reunions 
generals de monitors/es voluntaris, reunions que es realitzen amb 
una periodicitat mensual, és l’eina de traspàs d’informació directe, 
de treball en equip, de pressa de decisions i de repartiment de tas-
ques per tal d’assolir els projectes de l’entitat.

Organigrama:

ASSEMBLEA GENERAL

 JUNTA DIRECTIVA
President - Vicepresident - Secretari - Tresorer - Vocals 

  CONSELL DIRECTIU      ADMINISTRACIÓ

Coordinador/a   Coordinador/a  Coordinador/a        Comptabilitat
 Secció- A            Secció- B           Secció- C     
-Puces                -Barrufets         -Estels                 -Material 
-Trapelles            -Dolfins           -Talaiots      -Manteniment  

  -llampecs   -Neteja
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4.8.- Finançament:

L’entitat té com a fonts de finançament les següents:

Ingressos Interns: Són totes aquelles aportacions econòmiques 
provinents del socis, monitors, o qualsevol altra persona o entitat 
vinculada al funcionament del nostre centre: quotes dels socis, cam-
panyes econòmiques, donatius, col·laboracions, etc...

Ingressos Externs: Són aquelles aportacions econòmiques pro-
vinents de les administracions, ja sigui en forma de  Conveni o com 
a Subvenció pel funcionament i desenvolupament de les activitats 
que es realitzen a l’entitat. 

Ingressos per Serveis:  Són aquelles aportacions econòmiques 
provinents dels serveis que l’entitat presta als propis socis, a les 
escoles o  a altres entitats. Aquests ingressos són per compensar 
les despeses pròpies del funcionament de l’entitat, i els beneficis 
d’aquests serveis sempre hi reverteixen.

La destinació d’aquest ingressos mai té com a objectiu el lucre de la 
pròpia Associació. Aquests ingressos serveixen per pal·liar les despeses 
que genera el funcionament general de l’entitat. 

Les despeses usuals estaran englobades com a: despeses de personal 
(sous, Seguretat Social, impostos,...); despeses d’activitat educativa (ma-
terials fungibles, equipaments, lloguers cases de colònies, transports,...); 
despeses infraestructurals (lloguers, consums, manteniment i neteja,...); 
despeses financeres (interessos, comissions,...) i despeses de funciona-
ment general (secretaria, assegurances, sanitat,...); i d’altres despeses.

       



Ens trobareu al carrer Joan Pallarès nº 32 a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
També podeu demanar informació per telèfon a la nostra secretaria: 93.338.06.44 

o via correu electrònic: xixell@esplai.org
www.xixell.suport.org




