
A QUÈ JUGUEM?

En què consisteix l’experiència?

A què juguem? és una experiència d'aprenentatge que té com a objectiu
promoure la participació activa dels nens/as i els joves en un projecte comú,
amb la doble finalitat d'enfortir els vincles i l’intercanvi entre Bolívia,
Catalunya i Equador i de contribuir a millorar una necessitat social
compartida: la recuperació del valor social i educatiu del joc tradicional i
popular.
Es tracta d’una iniciativa de servei als altres en tant que vol difondre formes
de diversió més saludables entre la població infantil i juvenil. També és una
experiència de cooperació i de compromís, a través de la qual tots hem après
més coses sobre el context sociocultural, els costums i les tradicions de cada
país. I ha suposat, a més a més, una descoberta creativa de les relacions
entre amics i amigues que es troben separats per milers de kilòmetres.

Etapes:
1. Aprenentatge: Els infants i monitors i monitores participants realitzen
activitats de coneixement dels trets principals de les cultures boliviana i
equatoriana i de les activitats de lleure que realitzen a l’esplai: gastronomia,
cançons, jocs. Paral·lelament es treballa entorn a la situació social d’aquests
països com d’altres (escolarització, sistema sanitari, accés i estat de
l’habitatge i els serveis...)
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2. Preparació i Execució del servei: El següent pas a desenvolupar pels
participants és l’exploració sobre els jocs tradicionals propis del país i
la tria d’aquells que es volen aprendre i als que es vol jugar i donar a
conèixer. Durant la posada en pràctica dels diferents jocs autòctons
per part dels infants es prenen imatges i es fa la tasca de descripció
dels mateixos, que finalitza amb el servei, que consisteix en la tramesa
dels jocs (imatges, explicació i carta explicativa) a Bolívia i Equador.
Paral·lelament, i en funció de les diferents oportunitats locals que es
presentin durant el projecte, el infants i joves realitzen diferents
accions de sensibilització i conscienciació sobre el valor educatiu del
joc i la importància de la recuperació i de les tradicions.

3. Avaluació i reconeixement: La part final de la proposta consisteix en
rebre el treball realitzat a Bolívia i Equador, amb l’execució dels jocs
catalans i la informació sobre jocs d’allà per a posar en pràctica aquí.
El recull de tots els jocs es publica en un document bilingüe, que
serveix de recurs didàctic per a l’esplai

Qui participa? 

Els agents i alhora destinataris són infants i joves (de 3 a 17 anys) de
diferents centres d’esplai de Catalunya i infants i joves de les entitats de
lleure de Bolívia i Equador, que participen en el projecte. Els beneficiaris són
els propis participants i les seves comunitats.

Què es pot aprendre? 
Habilitats comunicatives i expressives a través del coneixement dels jocs
tradicionals.
Aprofundiment de la pròpia cultura i coneixement d’una de nova, tot
valorant la diferència com una font d’enriquiment.
Valorar el joc com a mitjà de diversió, relaxació i d’aprofitament del temps
lliure.
Desenvolupar valors i actituds estretament relacionats amb la solidaritat, el
compartir i la cooperació, que augmentin l’autoestima dels infants i els joves,
capacitant-los per ser més responsables dels seus actes.
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Quin servei es fa?
A Catalunya, el servei es tradueix en una campanya de sensibilització i
conscienciació a la societat catalana sobre la riquesa cultural mexicana i el
valor educatiu dels jocs tradicionals en general.

Per què és rellevant?
Perquè parteix de la necessitat identificada de contribuir al rescat i promoció
dels jocs populars.
Perquè promou formes alternatives de diversió, que forcen el valor social del
joc, la convivència, la interacció i la integració social.
Perquè els infants i joves són protagonistes de la seva pròpia història i agents
indispensables del futur de la memòria històrica.

Qui realitza el projecte?  

Fundació Catalana de l’Esplai
El programa L’Esplai Sense Fronteres de la Fundació Catalana de l’Esplai, en
col·laboració amb la Federació Catalana de l’Esplai i i juntament amb les
entitats sòcies locals d’Amèrica Llatina.
Per aquest projecte: Fundacion Social Uramanta de Bolívia i Mundo Juvenil
de Quito (Equador).

Més informació a: http://estadessolidariesesplaisf.wordpress.com/ , a
http://www.uramanta.org/ i a www.mundojuvenil.ec

Localització:
Diferents municipis de Catalunya (Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat) i
municipis de l’estat de Bolívia i Equador.
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