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L’ESCOLA DE L’ESPLAI ALADRE DE CASTELLÓ

Felip Prades/Mario Viché

A l’any 1977 un grup de monitores i  monitors del Club Infantil Santa Maria de Castelló (amb 

l’assessorament de l’Escola de l’Esplai de Barcelona) creen el Centre de Formació en la Pedagogia 

del Lleure: “L'Escola de l'Esplai” amb l’objectiu de desenvolupar una Pedagogia de l'Esplai a les 

nostres  comarques,  bassada  en  la  creativitat,  la  participació  activa  dels  xiquets  i  xiquetes  en 

qualsevol  situació  d’aprenentatge,  l’adquisició  d’hàbits  de  participació  en  la  vida  ciutadana,  la 

comunió home-natura, el valor educatiu del grup , amb la finalitat de potenciar persones amb una 

actitud lliure, autònoma, crítica y d’adaptació al entorn.

A l’any 1978 l'Escola de l'Esplai es reconeguda per la Direcció General de la Joventut del Ministeri 

de Cultura amb capacitat per impartir la titulació de Monitor i Director de Clubs, Campaments, 

Colònies. Convertint-se d'aquesta manera, (en els primers anys de la democràcia) en una de les 

primeres escoles d'animació i esplai independents i laiques de l'Estat i Espanyol i, sense dubte, en la 

pionera al País Valencià amb aquestes característiques.

A l'any 1980 l'Escola de l'Esplai va constituir l’associació cultural Aladre, que es va estructurar en 

diferents departaments, passant a ser l'Escola un departament més de l'associació cultural. Altres 

departaments eren  el departament de cursos monogràfics, el departament de festes, el departament 

de clubs d’esplai, la revista “Eina de l’esplai”

L'escola de l'Esplai es posa com a objectiu des de la seua creació: “Fer extensiva la Pedagogia de 

l'Esplai tant en l'àmbit estricte del temps lliure com en l'àmbit escolar”

Fruit del seu treball, des de el curs 1.977-78, l'Escola havia ja format en l'any 1983 prop de 1.000 
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persones  en  els  cursos  de  Monitors  i  Directors,  així  com  als  diferents  cursos  monogràfics 

organitzats. 

Organitza entre el 1.977 i 1.983 set cursos de monitors amb més de 270 participants. Tres cursos de 

directors amb 47 participants. Vint-i-sis cursos monogràfics ( entre ells, de: psicomotricitat, danses 

del món, sexologia, titelles, expressió musical, mitjans audiovisuals, educació plàstica, macramé, 

ritmin,etc) amb més de 560 participants

Dels  vora  1.000  alumnes  un  50  per  cent  són  docents  o  estudiants  de  magisteri  interessats  en 

l'educació en el lleure, els mètodes actius i la creativitat, percentatge que arriba a un 65 per cent si 

es referim als cursos monogràfics. És per això que des d'un primer moment l'Escola de l'Esplai es 

converteix en una eina formativa a l'abast dels mestres castellonencs i en un dels motors de la 

renovació pedagògica a les nostres escoles.

Durant  la seua trajectòria  l'Escola de l'Esplai  va treballar  per la renovació metodològica de les 

colònies escolars, realització de campaments (Los Palancares - Conca - estiu de 1.980 ),  per la 

creació de Clubs d'Esplai als centres escolars, a les associacions culturals, a les associacions de 

veïns,  així  com en  la  potenciació  del  moviment  associatiu  i  en  l’  incorporació  del  treball  del 

monitor, animador, a la nostra societat, en la realització de festes infantils als barris de Castelló amb 

el patrocini de l’Ajuntament, el coneixement de les nostres comarques, i sobretot, en la formació de 

mestres i monitors en les activitats de lleure seguint mètodes actius, participatius, el treball en grup, 

la creativitat, els arrels culturals i la innovació educativa.

També,  l’Escola  de  l’Esplai  participà  plenament,  amb  altres  entitats,  en   l’organització  i  la 

realització de la Primera Escola d’Estiu a Castelló que es celebrarà en concloure el curs 1.980-81. 

En ella, l’Escola d’Esplai aporta la presència del mestre Soler i Godes, a proposta del MRP de 

València, com a vincle de connexió entre els ensenyants de la renovació pedagògica dels temps de 

la República i l’incipient moviment de renovació pedagògica a Castelló.

Igualment l'Escola de l'Esplai va treballar des dels seus orígens per la nostra llengua, tant en els seus 

cursos de formació com adherint-se a qualsevol iniciativa cívica per la llengua, com es l'homenatge 

realitzat al 1982 als signants de les Normes de Castelló, en commemorar el 50 aniversari de les 

normes.
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Des d'abril de 1981 fins la primavera del 1984 l'Escola de l'Esplai va publicar la revista L'eina de 

l'Esplai  Aladre,  pionera  d'aquest  tipus  de  publicacions  a  tot  l'Estat  Espanyol,  revista  que  va 

convertir-se immediatament en un instrument per la reflexió crítica, la promoció de les activitats 

d'esplai així com la difusió de materials i eines pràctiques per la tasca de monitors i educadors. 

Igualment amb motiu de l’organització l'Aplec de xiquets a les festes de la Magdalena de l'any 

1.980,  l'Escola va publicar un recull de Cançons i Jocs populars.

A l'any 1985,  l'Escola de l'Esplai, fruit d'un conveni amb la Generalitat  es va integrar en l'Escola 

d'Animadors Juvenils de la Generalitat Valenciana( EAJ). En aquesta institució l'Equip de l'Escola 

de l'Esplai Aladre va continuar treballant de forma cooperativa, organitzant i impartint els cursos de 

monitors de centres de vacances i animadors juvenils, així com el programa de cursos monogràfics 

a Castelló, havent format varies generacions de mestres i monitors en les eines de l'esplai.

Recentment (novembre de 2006), amb motiu la *IX edició de les Jornades de Cultura Popular* 

organitzades per l´ Institut Municipal d´ Etnografia i Cultura Popular de Castelló, es va reeditar el 

recull:  “Cançons  i  jocs”  que  havia  publicat  l'Associació  i  es  va  editar  un  CD  interactiu  en 

commemoració de l'Aplec del Xiquets organitzat per a les Festes de la Magdalena de 1980.  A més, 
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cuatre  membres de l'entitat van presentar una ponència sobre el paper de l'Escola de l'Esplai en 

l'educació dels temps lliure i la recuperació dels jocs tradicionals, en el marc de les esmentades 

jornades.
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