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CANDIDATURA AL CONSELL DIRECTIU DEL MCECC 
Assemblea General Ordinària 

26 de gener de 2019 

 

Territori pel qual es 
presenta: 

URGELL  (FEMN) 

 

CURRÍCULUM DE CANDIDAT/A AL CONSELL DIRECTIU 
 

Nom complet 
 

SANTI AMORES SÀNCHEZ  
 

Lloc i data de naixement 
 

 Balaguer  (09/08/1982) 
 

Estudis realitzats i/o estudis que està realitzant 
 

 Mestre d’educació infantil 
 Psicopedagogia 
 Màster en Filosofia 3/18 
 Postgrau en direcció i gestió de centres públics.  
 Doctorant UdL pel projecte Filosofia 3/18 

 

Centre d’esplai on ha desenvolupat la seva trajectòria 
 

 Centre d’Esplai Gaspar de Portolà (FEMN ) 
 Centre d’Esplai Santa Maria (FEMN) 

 
Lloc on ha desenvolupat tasques de monitor i/o responsable/director 

 
 Com a monitor: 
 Centre d’Esplai Gaspar de Portolà (FEMN ) 
 Centre d’Esplai Santa Maria (FEMN) 

 
 Com a responsable/director: 
 Centre d’Esplai Gaspar de Portolà (FEMN ) 
 Centre d’Esplai Santa Maria (FEMN) 

 
 

Altres dades d’interès 

 
 Formador en els cursos de monitors/es i directors/es de la Fundació 

Pere Tarrés.  
 Formador en els cursos de monitors/es  i directors/es  de la Fundació 

Verge Blanca (Lleida) 
 
He participat en:  
Comissions de trobades generals de la FEMN.  
Del Consell de Responsables de la FEMN.   
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Carta de motivació 

 
 
Quan creus que ja ho havies donat tot pel lleure i la seva formació, reps una 
trucada per avançar, enriquir-te, experimentar i veure mirades diferents des del 
Consell directiu del MCECC.  
 
Feia anys que ja vaig tenir aquest pensament, però per raons laborals i 
d’estudis era incompatible.  
 
El territori Urgell (FEMN) fa un parell d’anys que no hi ha cap membre d’aquest 
indret per poder col·laborar en aquest projecte comunitari.  
 
Per tots aquests motius i afegint la meva experiència acumulada, la convicció 
professional i moral i la implicació de l'equip humà que forma actualment 
MCECC han fet per decidir-me per aquesta candidatura.  
 
En aquest repte o experiència puc aportar uns criteris de qualitat, seriositat i 
rigor, però sense perdre de vista l'entusiasme, el compromís, vocació 
pedagògica i social que oferim com a lleure.   
 
Dins de l’equip del Consell directiu puc aportar  senzillesa,  creativitat, vivències 
de ponent, reflexió crítica, aprenentatge en equip...  
 
Bàsicament vull assumir aquest repte perquè en el Consell directiu conflueixen 
moltes persones que provenen de disciplines diferents i estan unides per un fil 
invisible i uns valors sòlids: l’empenta per anar contra corrent, l’estima per 
lleure i el ferm propòsit que les coses poden canviar a millor dins del lleure.  
 
 
 
 
 


