
Què ens proposem? 

Millorar el vincle i la participació dels i les  infants i joves 

incrementant l’accés i la relació entre les famílies i l’entitat. 

 

Atzavara-arrels és una associació sense ànim de lucre que neix a les Terres de 

l'Ebre a l'any 2000 per iniciativa d'un grup de persones compromeses amb la 

realitat local i amb l'objectiu d’oferir accions i activitats adreçades a persones 

nouvingudes.  

Divuit anys cap aquí la nostra tasca s’ha anat consolidant promovent  la 

convivència i la cohesió social per un model de societat intercultural.  

Aquesta evolució ha transformat el focus de la nostra tasca. 

 Actualment el nostre treball està enfocat en garantir la igualtat d’oportunitats 

dels  fills i filles de la immigració, en la finalitat de construir un espai 

intercultural on s’ofereix un lleure educatiu de qualitat,  obert a la infància i la 

joventut de la ciutat. 

L’Esplaia't d'Atzavara-arrels és un espai en comú i un lloc de referència per als 

infants i joves on l’assistència des del primer moment és lliure i voluntària. 

És en aquest espai on els nostres infants i joves poden aprendre de forma lliure 

a compartir, ajudar-se a fer els deures i altres tasques, llegir, jugar, cooperar i 

sentir-se lliures de la seva educació. Totes aquestes activitats es troben 

emmarcades dins dels conceptes d’autoregulació, autonomia i lleure educatiu,  

fet que els permet aprendre a aprofitar l’espai, l’entorn i els recursos per a 

divertir-se i aprendre. 

L'objectiu de l'Esplaia't és la plena inclusió, la participació activa i la cohesió 

social, per aquesta raó treballem de forma conjunta per ser ciutadanes i 

ciutadans compromesos amb la realitat que ens envolta. 

 

 

Necessitats educatives a les que dona cobertura el projecte: 

 

 Augment de la visió negativa envers el lleure educatiu. 

 

 Desmotivació dels infants sobre la tasca educativa de l’Esplaiat per la influència de 

l’opinió familiar.  

 

 Falta de comunicació entre infants, família i entitat sobre la tasca que es fa dins 

l’Esplaia’t. 

 Oportunitats educatives generades: 

 

 Millorar l’atenció donada als infants i joves dins l’entorn familiar. 

 

 Consolidar la relació entre infants, famílies i entitat. 

 

 Visibilitzar, a través dels infants i joves, el lleure com una eina educativa i així 

promoure el seu valor positiu a les famílies en relació a l’Esplaia’t i a l’entitat.  

 

 Dotar d’una visió positiva del lleure i com una eina educativa per a augmentar 

la motivació dels infants, joves i famílies a l’hora de participar de les 

activitats de l’Esplaia’t. 

 

Associació Atzavara-arrels 

 

Oscar Pla i Daniela Mansilla 

atzavara-arrels@hotmail.com 

 

La nostra identitat diu que: 

 

  

 Som un espai comú construït a partir dels desitjos dels i les infants i joves. 

 

 Vetllem per la plena inclusió de la infància i joventut.  

 

 Participar a l’Esplaiat és reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat. 

 

 Promovem els valors de la convivència com eix fonamental per l’exercici de la plena ciutadania. 

 

Val més una imatge que mil paraules. 

 Això és l’Esplaia’t. 

Amb qui portarem el nostre repte a 

terme? 

 

 Les famílies 

 

 Els i les educadors/es d’Atzavara-

arrels 

 

 Les TIS dels centres escolars del 

barri 

 

 El Programa 6/16 d’intervenció 

educativa  amb infants i les seves 

famílies 

 

 Les entitats i comerços del barri 

 

 L’administració local 

Com ho farem? 

 

 Fent arribar els objectius educatius de 

l’Esplaia’t a tothom 

 

 Transmitent la nostra metodologia educativa 

a les TIS dels centres escolars 

 

 Dinamitzant les festes de l’Esplaia’t amb 

infants i famílies 

 

 Creant diversos  canals de comunicació 

 

 Realitzant tallers de conversa oberts amb 

les famílies 

 

 Proposant la participació de les famílies dins 

la dinàmica de l’Esplaia’t. 

 

En quin temps?  

 

 Des del mes de desembre fins a la 

finalització  

     del projecte (calendari escolar) 

 

 Primera reunió amb les families al 

finalitzar el primer trimestre 

 

 Reunions periòdiques un cop al mes 

 

 Trobades informals en funció de les 

necessitats sorgides 

  

Percepció de valors per part de l’usuari: 

 

 Participació activa per part de totes les 

parts de les activitats de l’Espaia’t. 

 

 Reconèixer i donar importància a tots els 

agents implicats en el procés educatiu. 

 

 Donar importància al lleure educatiu com 

a una branca més de l’educació 

 

Recursos necessaris: 

 

 Pressupost econòmic per a l’acció 

 

 Equip professional estable per desenvolupar el 

repte 

 

 Educadors/es de l’entitat 

 

 Educador/a familiar 

 

 

 

 

Eines de coordinació: 

 

 Reunions individuals i d’equip per tal de fer un 

seguiment del projecte 

 

 Detectar problemes, revisar línies d’actuació, 

de treball i de sistematització 

 

 Reunions periòdiques i treball coordinat amb 

els altres responsables d’equip 

 

 Desenvolupament conjunt d’eines de treball, 

procediments, avaluacions, formació, 

seguiments, etc. 

 

 Comunicació interna i comunicació externa  

amb altres serveis  

Aquest projecte de vinculació familiar dins les dinàmiques de l’Esplaia’t es portarà a terme creant un apropament per part de l’entitat cap a les famílies de tots els i les  infants participants. Aquest apropament permetrà conèixer, 

en primera persona, totes les tasques educatives que es porten a terme dins el nostre espai i la metodologia utilitzada de lleure educatiu.  

Per aquesta raó. es crearan diverses activitats de relació i convivència entre infants, famílies i entitat, acompanyants de tallers on les famílies participaran dins les dinàmiques de l’Esplaia’t.  Tots aquests processos han de 

repercutir augmentant la visió positiva de les famílies i altres agents educatius de la ciutat sobre la forma de veure l’educació en el lleure  i l’aprenentatge dins l’Esplaia’t, fet que també condicionarà en un augment de la  

motivació per part de tots els i les infants  a l’hora de participar de l’activitat i que el vegin com un espai ple d’aprenentatges i possibilitats.  
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