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Un nou Pla d’Accions! 
 
El Pla d’Accions esdevé l’eina clau per l’acció que realitza el MCECC. És important perquè concreta l’acció estratègica que el MCECC té proposada 
(sorgida del Pla Estratègic) i és important, també, perquè ajuda a fixar les prioritats d’allò que des del Moviment es va realitzant cada any. 
 
El Pla d’Accions contempla dues parts diferenciades: una estableix i endreça les accions de l’any, vinculades a quatre eixos (Moviment, Consciència, 
Esperit i Presència) i l’altra recull, de manera genèrica, tota l’acció permanent del Moviment.  
 

Procés d’elaboració del Pla d’Accions 2019 
 
Aquest pla d’Accions serà votat per part de l’Assemblea General del MCECC. Però l’assemblea és “l’estació final” del procés d’elaboració d’aquest 
Pla d’Accions que, com veureu, inicia la seva elaboració al mes de setembre. Tots els agents que conformen el Moviment van poder aportar propostes 
d’accions a assolir. 
L’elaboració del pla d’accions, aquest any, va comptar amb les següents etapes: 
 
 1a etapa: aportació de propostes (setembre) 

A través d’un formulari, totes les persones que formen part del MCECC (monitors/es, responsables territorials, membres del Consell Directiu, tècnics, 
consiliaris, voluntaris/àries,...) poden aportar idees, iniciatives, propostes d’accions... 

 
 2a etapa: fase de priorització (octubre-novembre) 

Enviament als centres d’esplai de les propostes que han arribat perquè aquests puguin decidir quines d’aquestes són més rellevants per incloure-les 
al Pla d’Accions 2019. (Aquesta fase és una novetat respecte l’any anterior). El Consell Directiu elabora una proposta de document de Pla d’Accions.  

 
 3a etapa: fase de difusió (novembre-desembre) 

El Consell Directiu presenta la proposta del Pla d’Accions al Consell de Responsables Territorials del 24 de novembre per tal que arribi als centres 
d'esplai. 

 
 4a etapa: fase de retorn (desembre-gener) 

Els centres d’esplai podeu estudiar la proposta del Pla d’Accions i, si es considera, aportar dubtes, propostes o esmenes a partir dels sistemes que 
s’habiliten per l’Assemblea.  
Acabat aquest procés, el Consell Directiu elabora un document que recull totes les propostes i esmenes arribades i en dona resposta. 

 
 5a etapa: fase d’aprovació (gener) 

El Consell Directiu presenta la proposta a l’Assemblea General Ordinària amb les esmenes que hagin arribat. Es sotmet a la votació per a la seva 
aprovació. 
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Un moviment d’equips i persones! 
 
L’acció del MCECC la fan possible diversos equips de persones que treballen, des d’una actitud de servei i compromís, per acompanyar i donar suport 
a l’acció dels Centres d’Esplai del Moviment. A continuació detallem aquests equips: 

 

El Consell Directiu és l’òrgan de direcció del MCECC i 
està elegit per l’Assemblea de Centres d’Esplai. 

 

 

L’equip de consiliaris acompanya les iniciatives del MCECC i 
aprofundeix en l’acció pastoral. 

 

El Consell de Responsables Territorials vertebra la 
participació territorial. 

 

 

Els equips de voluntaris, implicats en les comissions de 
trobades i Àmbits, contribueixen en l’organització  d’activitats i 
trobades. 

 

L’equip tècnic, personal laboral, que treballa per 
executar els projectes i accions del Moviment. 
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L’acció permanent del Moviment 
 

 
Les activitats del MCECC 

Durant l’any 2019 el MCECC recupera la 
realització de les grans trobades: la TrocaJove 
i la Trobada de Monitors i Monitores tornaran 

a realitzar-se el mes de març i maig 
respectivament. 

 

La formació dels monitors i monitores 
A banda de les accions formatives territorials, 

el MCECC preveu donar continuïtat a 
l’organització de diversos cursos residencials 
de monitors/es i directors/es (sobretot durant 

la Setmana Santa i l’estiu) i també a les 
diferents accions formatives generals, com ara 
la Matinal Formativa per activitats d’estiu. 
L’any 2019 també es preveu realitzar nous 

programes formatius residencials diferents 
als bàsics de Curs de Monitor/a i Curs de 

Director/a (com ara Monis360º i el programa 
Ramon M. Serchs). 

 
 

Els àmbits i els projectes del Moviment 
La participació en el MCECC és molt important 

i rellevant. Per aquest motiu és dona força a 
l’acció dels Àmbits. Actualment el MCECC en 

disposa tres: l’Àmbit Pedagògic, l’Àmbit 
d’Educació per a la Justícia Global i l’Àmbit 
d’Animació en la Fe. També s’estimularà la 

generació i presentació de projectes per part 
dels monitors i monitores que ho vulguin. 

 

Els centres, les zones i els territoris 
El MCECC són els centres d’esplai i les seves 

Zones i Territoris. Les activitats que es 
promouen territorialment, les formacions, les 

reunions... i el seguiment i acompanyament per 
part dels promotors i promotores és fonamental i 
molt rellevant en l’acció permanent del MCECC. 
 

Els serveis als centres d’esplai 
El servei als centres d’esplai és fonamental. Els 
ajuts econòmics, l’assessorament, la gestió 

de diversos tràmits... son alguns dels 
elements que queden recollits i emmarcats dins 

de la cartera de recursos del MCECC. 
Continuarem millorant-la i fent-la visible per als 

centres d’esplai. 
 

 
Les publicacions del MCECC 

Totes les accions del Moviment tenen una 
dimensió comunicativa molt rellevant. Com 
comunicar-ho i com utilitzar totes les eines 

disponibles (xarxes socials, butlletins, web...) 
torna a esdevenir un repte per al 2019. 

S’implantarà un nou Pla de Comunicació que 
ha d’ajudar a millorar l’acció comunicativa. 

També l’espai comunicatiu d’Estris (revista, 
diari digital) continuarà generant continguts i 
coneixement sobre l’educació en el lleure. 
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Les accions del 2019 
 
Com s’ha explicat anteriorment, les accions del Pla d’Accions segueixen les fites traçades en el Pla Estratègic del MCECC, amb els quatre eixos Moviment, 
Consciència, Esperit i Presència.  
 
El Consell Directiu va acordar prorrogar el Pla Estratègic 2014-18 durant els anys 2019 i 2020. A continuació es mostren les línies d’acció per aquest 2019, 
les quals es presenten amb la correspondència amb els Objectius Estratègics*, els equips responsables de l’acció, els mitjans dels quals es disposa i els 
resultats esperats de les accions amb uns indicadors per mesurar el seu compliment. 
 
*Nota: la segona columna de cada graella d’accions indica el número de línia estratègica a la qual es vincula l’acció respecte del Pla Estratègic 2014-18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENT 
CONSCIÈNCIA 

ESPERIT 
PRESÈNCIA 
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Eix Moviment 
 

Acció Vincle Objectiu 
Estratègic 

Responsable de 
l’acció Mitjans Indicadors Resultat esperat 

EM1. Introduir millores al programa 
GESPLAI i formar als centres 
d’esplai per donar-les a conèixer. 

1.1.4., 1.2.1., 1.3.2., 
1.3.4. Secretaria tècnica 

GESPLAI, 
formacions i 
departament SIT de 
la FPT 

a) Nombre de noves funcionalitats incorporades al 
programa (banc de recursos i gestió econòmica). 

b) Nombre de participants a les formacions del 
GESPLAI.  

a) S’han incorporat dues noves 
funcionalitats. 

b) Han participat més de cent persones a les 
formacions. 

EM2. Reconèixer i agrair la tasca 
dels voluntaris i voluntàries del 
MCECC (membres de comissions, 
àmbits, responsables territorials...) 
a través d’una jornada.  

1.1.2., 1.1.3., 1.2.3. 
Consell Directiu i 
Àrea tècnica d’Àmbits 
i Trobades 

Jornada del 
voluntariat 

a) Realització del reconeixement a través d’una 
festa/jornada del voluntariat. 

b) Percentatge de participants a l’acte respecte del 
total. 

a) Es realitza la trobada abans de l’estiu. 
b) Hi participa més d’un 30% respecte del 

total. 

EM3. Treballar el sentit de 
pertinença dels grups de colònies 
(centres federats que només 
realitzen activitats d’estiu) al 
MCECC, atenent de manera més 
alineada les seves necessitats. 

1.1.1., 1.1.3. 

Comissió de 
Territorialitat del 
Consell Directiu i 
Àrea tècnica de 
Centres i 
Zones/Territoris 

Comunicacions 
especials, 
reunions... 

a) Realització d’una reunió anual amb aquests 
centres.  

b) Percentatge de centres que participen en alguna 
de les activitats generals.  

a) Més d’un 50% dels centres participen a la 
trobada anual. 

b) Més d’un 20% de centres participen en 
alguna de les grans activitats generals. 

EM4. Potenciar i enfortir el treball en 
equip dels consiliaris del MCECC i 
dels Centres d’Esplai. 

1.1.2., 1.2.3. 

Comissió de 
Territorialitat del 
Consell Directiu, Àrea 
tècnica de Centres i 
Zones/Territoris i 
Equip de Consiliaris 

Reunions, 
comunicacions, 
formacions... 

a) Nombre de reunions realitzades entre els 
consiliaris diocesans i els respectius consiliaris de 
les Zones de la diòcesi. 

b) Nombre de zones i territoris que reuneixen als 
consiliaris dels centres amb el consiliari de zona o 
territori. 

a) S’han realitzat 2 reunions. 
b) Més de deu zones i territoris han fet una 

reunió amb els seus consiliaris de centres. 

EM5. Afavorir el bon ús de les cases 
de colònies i instal·lacions juvenils i 
compartir coneixement sobre l’ús 
de les mateixes.  

1.3.2., 1.3.3. Consell Directiu i 
Secretaria tècnica  

Reunions a les 
Zones i Territoris 

a) Generació d’un recull de pautes i recomanacions 
sobre el paper dels grups a l’hora de realitzar una 
estada en una casa de colònies. 

b) Generació d’un sistema per recollir i compartir: 
 Valoracions de l’estada 
 Excursions i rutes  
 Consells i recomanacions sobre les cases de 

colònies 

a) S’ha facilitat el material de pautes i 
recomanacions abans de l’inici de la 
campanya d’estiu 2019. 

b) S’ha generat el sistema durant el darrer 
trimestre del 2019. 
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Eix Consciència  
 

Acció Vincle Objectiu 
Estratègic 

Responsable de 
l’acció Mitjans Indicadors Resultat esperat 

EC1. Reflexionar sobre la 
gestió del pas de jove a 
monitor/a, oferint recursos 
formatius. 

2.1.1., 2.2.1. 
Consell Directiu i Àrea 
tècnica d’Àmbits i 
Trobades. 

Àmbit 
Pedagògic, 
Centres d’Esplai 

a) Realització d’una jornada formativa pels monitor/es 
responsables de formar i acollir als premonitors/es dels 
centres d’esplai. 

b) Nombre de recursos facilitats a partir de la recollida 
d’experiències dels centres d’esplai. 

c) Generació d’un recurs per afavorir la reflexió sobre la qüestió.  

a) S’ha realitzat la jornada amb un total de 25 
monitors/es. 

b) S’han recollit i difós més de 10 recursos 
d’experiències 

c) S’ha generat un recurs orientat a la reflexió. 

EC2. Afavorir la innovació en 
les activitats d’esplai a partir 
d’estimular-la i treballar-la en 
el sí del MCECC. 

2.2.4. 

Consell Directiu, 
Àrees tècniques  
d’Àmbits i Trobades i 
Comunicació i 
Publicacions 

Comissió 
Trobada 
Monitors/es, 
Centres 
d’Esplai, revista 
Estris... 

a) Realització d’una activitat a la Trobada de Monitors/es que es 
basi en la innovació. 

b) Publicació d’un número de la revista Estris que abordi la 
innovació a l’esplai. 

c) Realització d’un concurs intern en el sí del MCECC per recollir 
activitats innovadores i posar-les a disposició dels centres. 

a) S’ha realitzat l’activitat de base innovadora a la 
Trobada de Monitors/es. 

b) S’ha publicat un número de la revista Estris 
sobre la temàtica abans d’acabar l’any. 

c) S’ha realitzat el concurs sobre activitats 
innovadores. 

EC3. Incorporar el treball 
sobre la sostenibilitat a les 
trobades i activitats generals 
del Moviment. 

2.3.3. 

Consell Directiu, Àrea 
tècnica de Centres i 
Zones/Territoris i 
Àmbits i Trobades. 

Responsables 
Territorials i 
Comissions de 
Trobades. 
Decàleg generat 
l’any 2018. 

a) Nombre de zones i territoris que implementen el decàleg 
sobre la sostenibilitat a la zona/territori. 

b) Incorporació de la figura/voluntariat de la sostenibilitat 
ambiental en el plantejament organitzatiu de les trobades 
generals del MCECC. 

a) Més de vuit zones i territoris han incorporat 
elements del decàleg de la sostenibilitat a les 
seves activitats.  

b) S’ha incorporat la figura de la sostenibilitat 
ambiental a les trobades generals del MCECC. 

EC4. Treballar els objectius de 
desenvolupament sostenible 
(ODS) en el sí del Moviment. 

2.3.3. 
Consell Directiu i Àrea 
tècnica d’Àmbits i 
Trobades 

Àmbit 
d’Educació per a 
la Justícia 
Global, Jornada, 
Activitats... 

a) Nombre de participants en una jornada divulgativa sobre els 
ODS.  

b) Nombre d’iniciatives que s’han incorporat sobre la temàtica en 
el sí de les grans activitats del MCECC (ex: tallers a les 
trobades) 

a) Han participat més de 50 persones a la jornada 
sobre els ODS. 

b) S’han incorporat dues  iniciatives sobre la 
temàtica en les activitats del MCECC. 

EC5. Reflexionar sobre la 
realitat dels equips de 
monitors/es (rols, dimensió i 
proporció, funcions, 
relleus...). 

2.1.1., 2.1.2. 

Consell Directiu, 
Àrees tècniques 
d’Àmbits i Trobades i 
Comunicació i 
Publicacions 

Comissió 
Trobada 
Monitors/es, 
revista Estris 

a) Incorporació d’aquesta temàtica en el sí de la Trobada de 
Monitors/es 

b) Publicació d’un número de la revista Estris que tracti aquesta 
temàtica. 

a) S’ha treballat la temàtica en algun dels espais 
de la Trobada. 

b) S’ha publicat un número de la revista Estris 
sobre la temàtica abans d’acabar l’any. 

 
 
EC6. Consolidar i millorar 
l’acció formativa del MCECC 
vers els monitors i monitores 
dels centres d’esplai. 
 

2.1.3., 2.1.2. 

Comissió de Formació 
del Consell Directiu, 
Àrea tècnica de 
Centres i 
Zones/Territoris 

Butlletins, 
Escoles de 
Formació del 
MCECC 

a) Nombre de participants a la formació “Monis360º”. 
b) Nombre de participants al “Campus MCECC” d’inici de curs i 

d’estiu. 
c) Percentatge d’increment de la valoració sobre la formació del 

MCECC (observada en l’enquesta de monitors/es).  
d) Nombre de territoris en les que s’ha programat formacions 

generals. 

a) “Moni360º” ha comptat amb una participació de 
més de 25 alumnes 

b) “Campus MCECC” ha comptat amb més de 100 
participants. 

c) La valoració sobre la formació ha crescut en 
més d’un punt sobre l’anterior enquesta. 

d) S’han programat formacions generals en 4 
territoris diferents.  
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Eix Esperit  
 

Acció Vincle Objectiu 
Estratègic 

Responsable 
de l’acció Mitjans Indicadors Resultat esperat 

EE1. Generar propostes de 
recorregut pel treball de 
l’Animació i vivència de la 
Fe en els centres d’esplai.  

3.3.2., 3.3.4. 

Consell Directiu 
i Àrea tècnica 
d’Àmbits i 
Trobades 

Àmbit d’Animació 
de la Fe, 
Responsables 
Territorials 

a) Generació d’un treball per reflexionar sobre 
la temàtica en el sí de les Zones i els 
Territoris. 

b) Existència d’uns materials de suport 
d’aquestes propostes.  

a) S’ha fet el treball de reflexió en més de la 
meitat de zones i territoris. 

b) Es presenten els materials al primer 
Consell de Responsables Territorials del 
curs 2019-2020. 

EE2. Implementar el treball 
fet sobre el model de 
celebració de la fe en les 
trobades de zona i territori 
i compartir recursos i 
bones pràctiques. 

3.3.1., 3.3.4. 

Comissió 
Territorialitat del 
Consell Directiu 
i  Equip de 
consiliaris  

Responsables 
Territorials 

a) Creació d’una comissió per treballar la 
celebració de la fe en les trobades i activitats 
territorials. 

b) Nombre de recursos recollits (pregàries, 
dinàmiques,...) que utilitzen les zones i 
territoris (ex: a l’inici de la reunió de zona / 
territori). 

a) Vuit zones o territoris han creat una 
comissió per treballar la celebració de la fe 
en les trobades i activitats territorials. 

b) S’han recollit un mínim de deu recursos. 

EE3. Consolidar i ampliar 
els espais d’espiritualitat i 
treball interior destinats a 
monitors i monitores. 

3.2.1., 3.2.3. Consell Directiu 

Cursos 
residencials, 
comissions de 
Trobades i Àrea 
d’Identitat i 
pastoral FPT 
 
 

a) Impuls d’un segon “Punt de connexió” en 
algun altre territori del MCECC. 

b) Generar un material per als espais 
d’espiritualitat i pregària dels cursos 
residencials del MCECC. 

c) Valoració de la celebració de la trobada de 
monitors/es. 

a) S’ha iniciat un nou “Punt de Connexió” en 
un altre indret del MCECC. 

b) S’ha generat i s’ha utilitzat en les diferents 
edicions dels cursos 2019 

c) S’ha valorat la celebració per sobre del 
7,5. 
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Eix Presència 
  

Acció Vincle Objectiu 
Estratègic 

Responsable de 
l’acció Mitjans Indicadors Resultat esperat 

EP1. Actualitzar la guia 
d’avantatges i 
descomptes del MCECC i 
cercar específicament 
descomptes en transport 
públic. 

4.3.4. 

Secretaria Tècnica,  
Àrea tècnica de 
Centres i Zones i 
Territoris i  
Comissió de 
Relacions 
Institucionals del 
Consell Directiu 

Guia existent, 
reunions amb 
institucions 

a) Renovació i difusió de la guia 
d’avantatges i descomptes (amb ofertes 
d’activitats per als centres). 

b) Nombre d’accions dutes a terme per 
facilitar l’obtenció de descomptes en 
transport públic (ex: treball amb altres 
entitats, accions de relació 
institucional,...). 

a) S’ha renovat i difós la guia 
d’avantatges abans de l’abril del 2019. 

b) S’han fet més de 5 accions per 
aconseguir aquests descomptes en 
l’ús de transport públic. 

EP2. Donar continuïtat i 
implementar les accions 
proposades sobre la 
generació de noves 
realitats de lleure en 
indrets amb infància en 
risc d’exclusió social. 

4.3.1., 4.3.3. 

Comissió d’Infància i 
Inclusió del Consell 
Directiu, Àrea tècnica 
de Centres i 
Zones/Territoris 

Grup de treball 
sobre l’acció 

a) Nombre de realitats noves (creació de 
centres d’esplai) que s’han generat 

b) Divulgació del projecte i conclusions 
sobre la seva implementació. 

a) S’han iniciat una o dues noves 
realitats. 

b) S’ha divulgat el projecte, destacant 
conclusions i aprenentatges. 

EP3. Afavorir la 
divulgació de l’acció 
realitzada en el marc de 
les zones i territoris a 
través de les xarxes 
socials.  

4.1.3., 4.1.4. 

Comissió 
Comunicació i 
Territorialitat del 
Consell Directiu, Àrea 
tècnica de 
Comunicació i 
Publicacions.  

Xarxes socials, 
Consell de 
Responsables 
Territorials 

a) Nombre de nous perfils de xarxes 
socials creats a nivell territorial 

b) Promoure un treball en el sí del Consell 
de Responsables Territorials del 
MCECC. 

c) Increment percentual dels seguidors 
totals de les xarxes socials dels perfils 
territorials. 

a) S’han generat cinc nous perfils de 
xarxes socials territorials i estan actius. 

b) S’ha realitzat un treball sobre la 
divulgació en xarxes socials de l’acció 
de les Zones i Territoris en el sí del 
CRT. 

c) S’ha incrementat un 25% el nombre de 
seguidors de les xarxes socials 
territorials. 

EP4. Potenciar l’acció de 
relacions institucionals 
en tots els nivells del 
MCECC (centres d’esplai, 
zones i territoris i equips 
generals). 

4.3.4. 

Comissió de 
Relacions 
Institucionals del 
Consell Directiu. 

Reunions, 
Centres d’Esplai 

a) Habilitar un canal de comunicació 
permanent entre els referents de 
relacions institucionals del Consell 
Directiu i els centres d’esplai. 

b) Generar i difondre algun material o 
recurs sobre la temàtica que en permeti 
la reflexió i faciliti criteris i pautes. 

a) S’ha habilitat el canal i s’ha realitzat, 
almenys, una comunicació bimensual 
ordinària. 

b) S’ha generat un material sobre la 
temàtica i s’ha donat a conèixer abans 
d’acabar l’any 
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