Lluïsos educa

Els Lluïsos de Gràcia és una entitat amb més de 150 anys compromesa activament en
el teixit associatiu del barri i que forma part de la vida quotidiana de les veïns que hi
viuen.
Lluïsos és viu gràcies a la implicació de veïns de totes les edats i, a través d’activitats
diverses, relliga diferents generacions amb la participació de famílies senceres. Amb la
dedicació voluntària dels socis, ofereix iniciatives d’educació en el lleure d’infants i
joves que inclouen des l’esport (bàsquet, tenis-taula,...), les arts (teatre, corals,...),
l’esplai i l’agrupament, entre d’altres, a través d’un ambient familiar, proper, acollidor.
A través de les activitats que les seccions organitzen, els infants i els joves aprenen a
treballar en equip, a prendre responsabilitats, a ser pacient i respectar els ritmes dels
altres, a implicar-se, esforçar-se i fer-ho pel propi convenciment, sense esperar res a
canvi, a prendre decisions i alhora ser autocrític. Això ho fem de forma plenament
vivencial i participativa posant la il·lusió, la dedicació, la intencionalitat educativa i les
ganes de riure i passar-ho bé. Lluïsos vol contribuir en l’educació de persones
compromeses.
D’aquesta manera, mirem més enllà i entenem l’educació com la pràctica del sentit
crític, coneixent noves persones, escoltant i valorant nous pensaments i propostes,
fent amics i sentir-nos part del grup, procurant mantenir l’obertura de mires. Lluïsos
vol ser un espai on cadascú es pugui expressar tal com és, sentint-se respectat i acollit.
Caps, directors, entrenadors, monitors som feliços facilitant que altres nens i nenes
tinguin una vivència personal que a nosaltres ens ha ajudat a créixer i ha contribuït a
formar-nos com a persones.

Lluïsos educa en :
El coneixement i creixement personal a través de les vivències, les emocions i
l’humanisme, l’efecte i la cura, la responsabilitat i el treball en equip, la paciència i el
respecte, l’esforç i l’esperit crític per a la transformació de cadascú i la societat.

