
 

El Pla d’Accions del MCECC és una feina de tots i totes!  
 
Com hem anat fent els últims anys, durant el mes de setembre hem obert un formulari 
perquè els diversos col·lectius que integren el Moviment puguin fer propostes d’accions 
a impulsar.  

  

Un cop recollides les propostes hem preparat aquest buidat per tal de donar l’opció als 

Centres d’Esplai a fer una primera valoració (en forma de priorització) de les 

diferents propostes que s’han aportat. Es tracta d’una fase de priorització per 

conèixer de primera mà l’opinió dels Centres d’Esplai que votin, però el resultat no en 

serà el resultat final del Pla d’Accions. El Consell Directiu tindrà molt presents els 

resultats per l’elaboració final del document, però també aportarà la seva visió i 

coneixement global de tota la realitat del Moviment i acabarà de definir aquells elements 

necessaris (indicadors, resultats esperats...) 

 
Tot el procés que segueix l’elaboració del Pla d’Accions queda resumit en aquesta notícia . 

 

Totes les propostes rebudes han arribat a través del formulari i amb tota la informació 
complementària que s’hi demanava (concreció d’accions, possibles resultats 
esperats...). Per fer aquest procés de “priorització” més senzill s’han resumit les 
propostes en una sola frase (agrupant les propostes similars) per sintetitzar 
millor la informació. N’és una versió simplificada, que n’apunta l’essència de cada 
una.  

 
En el cas que algun centre d’esplai necessiti més informació o no trobi reflectida la seva proposta en aquesta versió 

simplificada, pot demanar la versió completa que s’ha entrat al formulari per correu electrònic a través de 

secretaria.mcecc@peretarres.org  

  

La fase de priorització l’heu de fer a través d’aquest formulari, seleccionant 1 o 2 
accions per bloc (en funció del nombre accions proposades en cadascun). Teniu 
temps fins el dia 18 d’octubre.   
  

 

 Propostes IDENTITAT:  
  

ID1 Iniciar una reflexió per enfocar la identitat cristiana i catalana del Moviment definint una 
Comissió i un pla de treball per aquest procés. 

ID2 Generar un debat sobre la identitat cristiana del Moviment per arribar a acords comuns 
sobre el propi model d'Església (establint un diàleg i participació amb els centres, les 
fundacions, els bisbats...) 

ID3 Generar un debat sobre la identitat catalana del Moviment a nivell territorial, polític, social, 
cultural... (establint un diàleg amb els esplais i fundacions) 

ID4 Fomentar les tradicions, cultura i llengua catalanes (a través de butlletins, publicacions...) 

ID5 Promoure l'ús del català a les activitats de lleure com a llengua de cohesió i arrelament 
(campanya amb alguna entitat tipus Plataforma per la llengua). 

ID6 Crear un Àmbit de foment de la Identitat catalana 

ID7 
Organitzar taules rodones de coneixement de la Doctrina Social de l'Església i debats 
d'actualitat (treball Àmbit) 

ID8 Promoure el bon ús de la llengua catalana (publicacions, recull de barbarismes...) 

  

  

https://www.peretarres.org/mcecc/noticies/2020-09-03-pla-accions
https://forms.gle/uYHNb3f8tbcTnH7U9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFrptxQ03gH_NwFmzluJNAAcRz_icVGnpJ6ABaDdMhXgrDg/viewform


 

 

 

 

 

  Propostes PERSONA:  

  

 

PERSONA – Monitor/a:  
  

PM1 
Acompanyar monitors/es del Moviment en el treball de la interioritat, seguint el treball de 
les Estones amb Tu. 

PM2 Creació d'un espai per compartir experiències en format residencial (Monis 360). 

PM3 Oferir un treball bàsic inicial sobre l'animació de la fe. 

PM4 Aprofundir en la figura de Jesús com a referent per als monitors/es en la seva tasca 
educativa i de transformació social. 

 

 

PERSONA – Responsable:  
  

PR1 
Dissenyar una formació sobre el lideratge a l'esplai per a persones amb càrrecs de 
responsabilitat dins del centre, per tal d'acompanyar la seva trajectòria. 

PR2 
Generar algun recurs sobre la gestió i dinamització de les reunions amb l'equip de 
monitors/es. 

PR3 Acompanyar als responsables de centre perquè no es cremin i trobin suport en el 
Moviment. 

PR4 Generar algun recurs sobre el treball de cures a l'equip de monitors/es. 

PR5 Acompanyar en la gestió de la responsabilitat i promoure que la gent n'assumeixi. 

 

 

PERSONA – Exmonitor/a:  
  

PE1 Treballar la intergeneracionalitat en els equips de monitors/es. 

PE2 
Fer una campanya com a Moviment per conscienciar de la importància dels 
exmonitors/es pels Centres d'Esplai. 

PE3 Treballar la presència dels exmonitors/es als Centres d'Esplai (tasques, referents 
pedagògics, rols, mantenir contacte...). 

PE4 Generar un recurs per acompanyar als monitors/es a allargar la seva vida dins el Centre 
d'Esplai (trobant tasques, ritmes...). 

PE5 Potenciar la comunicació del Moviment amb els exmonitors/es perquè puguin vincular-se 
als espais participatius, agafar tasques... 

PE6 Crear una comunitat d'exmonitors/es a nivell de MCECC. 

PE7 Treballar amb els exmonitors/es del MCECC per aprofitar-ne el seu capital. 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 Propostes EPLAI:  
  

 

ESPLAI – Pedagogia:  
  

EP1 Fer un treball amb els Centres d'Esplai de la importància de la natura i la muntanya. 

EP2 Fomentar els hàbits responsables i saludables a l'esplai. 

EP3 Generar un recull d'eines per detectar i reaccionar davant de casos d'assetjament sexual, 
violència i/o abusos. 

EP4 Crear una jornada específica de l'Àmbit Pedagògic. 

EP5 Establir debats amb altres centres sobre la pedagogia de les activitats (tipus fòrum, espai 
per compartir...). 

EP6 Treballar l'educació sexual amb els infants i joves. 

EP7 Fer del transcendent un fet diferencial del nostre model educatiu. 

 

 

ESPLAI – Governança:  

  

EG1 
Recollir i compartir el funcionament intern dels centres d'esplai com a diferents models 
(recull propostes, compartir a través del Gesplai). 

EG2 Promoure la participació infantil als Centres d'esplai. 

EG3 Crear un recurs per definir quin model de governança és el més adequat per gestionar el 
centre d'esplai (recurs tipus Fem camí). 

EG4 Incorporar elements de participació directa dels centres d'esplai en algunes decisions del 
Moviment durant l’any. 

EG5 Dotar de més funcions el CRT (concretar funcions i encaix amb CD). 

 

 

ESPLAI – Inclusió:  
  

EI1 
Oferir eines als centres d'esplai per treballar la fe en context de diversitat religiosa 
(elaborar una petita guia o manual de criteris). 

EI2 Treballar les desigualtats en el si dels Centres d'Esplai (recursos, estris, jornada). 

EI3 Treballar la inclusió amb les famílies dels Centres d'Esplai (xerrades, formacions...) fent 
arribar el missatge que és un dret per a tothom. 

 

 

ESPLAI – Societat:  
  

ES1 Implementar les accions del Consum Responsable, sorgides del Manual 2020. 

ES2 
Treballar l'Objectiu 10 "Reducció de les desigualtats" en el marc dels ODS (accions, 
Jornada). 

ES3 Elaborar un pla per complir i treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible al 
Moviment. 

ES4 Generar algun recurs per reflexionar sobra el feminisme i els rols de gènere a l'esplai. 

ES5 Promoure les finances ètiques entre els monitors/es i centres d'esplai. 

ES6 Tenir les fitxes d'inscripció a diferents idiomes (àrab...). 

ES7 Acompanyar als Centres d'Esplai amb les relacions amb l'administració pública. 

 

          



 

 

 Propostes XARXA:  
  

 

XARXA – Comunitat:  
  

XC1 Treballar la implicació de les famílies al Centre d'Esplai. 

XC2 Conèixer i treballar amb la comunitat de referència (diagnòstic i recursos). 

XC3 Promoure la relació dels Centres d'Esplai amb els agents socials del seu entorn. 

XC4 Fer xarxa amb les entitats culturals catalanes locals que treballen per la preservació de 
les tradicions. 

 

 

XARXA – Moviment:  
  

XM1 
Replantejar el procés d'elecció dels equips de Responsables Territorials, fent-lo més 
obert i democràtic en el conjunt del Moviment (candidatures, votacions, difusió, 
calendari...) 

XM2 
Visibilitzar els territoris de Sant Feliu, Barcelona i Terrassa, a través d'uns representants 
dels Responsables Territorials. 

XM3 Creació d'una ràdio MCECC (programa a través de podcast). 

XM4 Conèixer els esplais i territoris a través dels butlletins i publicacions del MCECC. 

XM5 Actualitzar la línia de la revista Estris a través d'un procés participatiu (sobretot el portal 
Estris.cat). 

XM6 Actualitzar el Reglament de Règim Intern a través d'un procés participatiu, adaptant-lo 
millor a la realitat actual del Moviment. 

XM7 Crear un fòrum de dubtes i inquietuds entre esplais per trobar-ne amb necessitats i 
situacions similars a les pròpies. 

XM8 Disposar d'un espai on compartir amb centres d'esplai de la zona/territori diferents rutes, 
activitats... 

 

 

XARXA – Sector:  

  

XS1 
Esdevenir un referent educatiu, principalment dins el sector del lleure, a través de les 
Jornades dels Àmbits (participació de gent externa al Moviment). 

XS2 
Impulsar un treball conjunt amb les altres federacions (a través de la taula del CNJC) per 
elaborar recursos útils per a totes. 

XS3 Promocionar les activitats de lleure voluntari (de base comunitària) amb alguna 
campanya. 

XS4 Realitzar una jornada conjunta amb una altra federació de lleure. 

XS5 Promoure una col·laboració amb entitats inclusives per proporcionar recursos als Centres 
d'Esplai amb infants i joves de diversitat funcional (formacions, col·laboracions). 

 

        


