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LA PASTORAL EN L’ESPLAI
Actualització de la proposta
educativa i del directori de pastoral
Fundació Pere Tarrés
La pastoral a l’esplai és el fonament de l’acció educativa,
evangelitzadora i pastoral dels centres d’esplai. És la guia per
a l’acció ordinària de monitors i monitores al club d’esplai,
a les colònies, als campaments i als casals d’estiu.
L’esplai esdevé un entorn privilegiat per a oferir un espai de
creixement individual, on la dimensió afectiva, social,
cognitiva..., prenen sentit, però alhora és un marc
incomparable per a viure un mateix i acompanyar a viure als
altres la dimensió transcendent. La vivència de la Fe és
quelcom personal, íntim, però alhora es construeix en
comunitat, des de la convivència i l’intercanvi amb aquells
que ens envolten.
Dels jocs o de les excursions es desprenen valors com el
compartir, el servei, l’ajuda, l’amistat o l’amor, valors forts
que van omplint les vides dels infants, adolescents, monitors
i monitores dels centres d’esplai. L’educació en el lleure
esdevé un espai excepcional d’apropament a l’altre, a la
natura, a l’obra de Déu i a la vivència de la Fe. Saber-ho
aprofitar pot desvetllar l’acostament de moltes persones al
Crist.
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El Moviment de Centres
d’Esplai Cristians Catalans
(MCECC) és la federació de
centres d’educació en el lleure
que, presents a les diferents diòcesis catalanes, compta amb
un bagatge de 57 anys d’experiència i agrupa més de 200
centres d’esplai d’arreu del país. Els centres del MCECC
acullen uns 17.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la
tasca educativa i voluntària de més de 3.500 monitors.
www.peretarres.org/mcecc
........................................................................

ISBN: 978-84-9846-868-7
Col·lecció: Fora de col·lecció
PVP (sense IVA): 7,69 €
PVP (amb IVA): 8,00 €
Pàgines: 64
Mides: 15,50 x 21,00 cm
Pes: 126 grams
Enquadernació: Rústica amb

cobertes
Llengua original: Catalana

Del mateix tema:
Tècniques de grup, jocs i altres històries
Lluís Carbonell
ISBN: 978-84-9846-776-5
PVP: 12,05 € / 12,50 €

EDITORIAL CLARET, SLU • Roger de Llúria, 5, 1r-2a • 08010 Barcelona • Tel. 933 010 062 • Fax 933 174 830 • editorial@claret.cat • www.editorialclaret.cat

