
 

 

 
 
 
El Pla d’Accions del MCECC és una feina de tots i totes! Aquest any, com ha anat 
passant en altres anys, s’ha obert un formulari per tal que els diversos col·lectius que 
integren el Moviment, puguin fer propostes. 
 
Per a l’elaboració del Pla d’Accions del 2019 s’ha introduït una novetat: donar l’opció 
als Centres d’Esplai a fer una primera valoració (en forma de priorització) de les 
diferents propostes que s’han aportat.  
 

Tot el procés que segueix l’elaboració del Pla d’Accions queda resumit en el vídeo que s’ha preparat. (Veure’l!) 
 
A continuació trobareu la llista de les propostes rebudes. N’és una versió simplificada, 
que n’apunta l’essència de cada una. Evidentment, totes les propostes rebudes han 
arribat a través del formulari i amb tota la informació complementària que en aquell 
formulari s’hi demanava (concreció d’accions, possibles resultats esperats...).  
Per fer aquest procés de “priorització” més fàcil, s’han resumit les propostes 
amb una sola frase o generant-ne dues per sintetitzar millor la informació.  
En el cas que algun centre d’esplai necessiti més informació d’alguna d’elles, pot demanar la versió completa que s’ha 

entrat al formulari per correu electrònic a través de secretaria.mcecc@peretarres.org 
 
Com sabeu, la fase de priorització l’heu de fer a través d’aquest formulari i fins el dia 
22 d’octubre. 
 
 
 Propostes de l’Eix Moviment: 

 
EM1 Generar una cançó que identifiqui el MCECC i sigui referent de la nostra acció 

EM2 
Realitzar una Jornada d'Àmbits del Moviment (Espai de treball i encontre dels tres àmbits i que 
pugui donar conèixer la tasca que es realitza a nous interessats/des) 

EM3 
Realitzar una cloenda conjunta de tot el voluntariat MCECC, la festa del voluntariat (jornada 
conjunta amb els membres de les comissions de les trobades, àmbits i CRT) 

EM4 Crear una eina i espai de valoració de les cases de colònies, accessible als centres d'Esplai 

EM5 Crear un espai de trobada i d'intercanvi periòdic pels grups de colònies que formen part del 
MCECC. 

EM6 
Dotar de noves funcions al GESPLAI per tal de millorar el seu funcionament (Implementar 
noves funcions, mòdul econòmic, inscripcions... i realitzar formacions sobre el seu ús) 

EM7 
Potenciar la presència del Moviment dins de les realitats del esplais durant el curs (Visites del 
Consell Directiu, Responsables Territorials, Equip Tècnic als centres durant o desprès de les 
activitats de curs #TourMCECC durant el curs) 

EM8 
Incrementar la participació dels monitors/es en els àmbits del moviment (Espai periòdic a 
l'Estris per difondre el contingut, generar un recurs comunicatiu per difondre'ls) 

EM9 Crear 3 nous àmbits (gènere i feminisme, sostenibilitat i gestió) i incentivar la participació de 
monitors en aquests 

EM10 
Oferir les formacions generals a tot el territori MCECC (Campus inici de curs, matinal 
formativa, residencials a diferents llocs) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7b8VRamvbec
mailto:secretaria.mcecc@peretarres.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFrptxQ03gH_NwFmzluJNAAcRz_icVGnpJ6ABaDdMhXgrDg/viewform


 

 

 Propostes de l’Eix Consciència: 
 

EC1 
Acompanyament als premonitor/es dels centres, com passen de joves a monitors/es? 
(Elaboració de materials, formació amb els monitors/es encarregats de la formació dels 
premonitors/es...) 

EC2 
Generar un espai de reflexió entorn a la sobredimensió dels equips de monitors/es i del 
compromís en el si d’aquests (Realitzar una diagnosi, generar espais formatius per la gestió, 
publicar les conclusions) 

EC3 Implementar el Decàleg de sostenibilitat de les Zones i Territoris treballat al CRT (Aplicar els 
ítems del decàleg, fer valoració de seguiment, comissió de sostenibilitat a les trobades) 

EC4 Afavorir el debat i la innovació pedagògica a l'esplai (creació de models de fitxes, sistemes de 
revisió d'objectius, indicadors, com fer objectius,…) 

EC5 Generar propostes d'activitats innovadores pels adolescents i joves dels centres d'esplai 
(materials, formacions...) 

EC6 Reflexionar sobre el càstig (alternatives, formacions...) 

EC7 Atenció a la diversitat a l'equip de monitors/es (realitzar formacions i materials per com acollir-
ho) 

EC8 Crear i aplicar un protocol de gènere per als centres i a les trobades  

EC9 Reflexionar sobre l'ús de les xarxes socials pròpies dels monitors/es en el marc del centre 
d'esplai (xerrada divulgativa, taules rodones de debat dels diferents temes) 

EC10 Dotar als centres de recursos per a la prevenció d’abusos sexuals a infants i joves (generació 
de materials i formacions) 

EC11 Treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 (crear algun material, formació 
concreta pels equips de monitors/es, jornades) 

 
 Propostes de l’Eix Esperit 

 
EE1 Elaborar un document d'estil (tipologies de celebracions dins l'esplai) per a les celebracions a 

l'esplai 

EE2 Donar continuïtat a l'acció EE2 (2018), generant un discurs accessible i promoure un model 
d’Església acollidora i transformadora (que vol dir ser cristià avui?) 

EE3 Cohesionar l'equip de consiliaris dels centres d'esplai del MCECC (Crear sinèrgies entre els 
consiliaris dels esplais i els consiliaris de zones i territoris) 

EE4 
Generar un itinerari del treball de l’espiritualitat i el treball pastoral al centre amb propostes 
d'activitats a realitzar (material que en funció dels infants, entorn i equip ens proposaria 
activitats a treballar) 

EE5 Donar continuïtat a l'acció EE4 (2018), promoure espais de creixement humà i espiritual dels 
monitors/es (Punt de connexió territorial, activitats d'altres entitats…) 

 
 Propostes de l’Eix Presència 

 
EP1 Donar continuïtat a l'acció EP2, posant en pràctica el pla i acompanyant el naixement d'alguna 

nova realitat d'educació en lleure.  

EP2 Augmentar la presència de les zones i territoris a les xarxes socials (Manual d´ús de xarxes, 
vetllar per tenir una xarxa...) 

EP3 Aconseguir bonificacions en el preu dels títols de transport públic (Establir relació amb altres 
federacions, contacte amb les administracions...) 

EP4 Defensar i promoure la llibertat d'expressió, la justícia i igualtat (elaborar algun posicionament, 
participació en espais de debat...) 

EP5 Promoure la participació de Menors Estrangers No Acompanyats (MENAS) a les activitats dels 
centres d’esplai (manual d'acollida pels centres, formacions...) 

EP6 Donar a conèixer les propostes de treball realitzades per l'Àmbit d'Educació per la Justícia 
Global (realitzar formacions i o dinàmiques a les zones/Territoris, trobades) 

EP7 Mantenir contacte entre les persones que representen el MCECC a organismes municipals.  
 


