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UN NOU PLA d’ACCIONS!
El Pla d’Accions esdevé una eina clau per al MCECC ja que concreta l’acció estratègica del Moviment (sorgida del Pla Estratègic) i és
important, també, perquè ajuda a fixar les prioritats a realitzar durant l’any.
El Pla d’Accions contempla dues parts diferenciades: una estableix i endreça les accions de l’any, vinculades als quatre eixos principals
(Identitat, Persona, Esplai i Xarxa), i l’altra recull, de manera genèrica, tota l’acció permanent del Moviment.

Procés d’elaboració del Pla d’Accions 2022
Aquest Pla d’Accions serà votat per l’Assemblea General del MCECC. Però l’assemblea és “l’estació final” del procés d’elaboració que, com
veureu, s’inicia al mes de setembre, moment en què tots els agents que conformen el Moviment van poder aportar propostes d’accions a
realitzar. L’elaboració del pla d’accions, aquest any, ha comptat amb les següents etapes:
Ô

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,
Equip Tècnic, consiliaris, voluntaris/àries, ...) poden aportar idees, iniciatives, propostes d’accions, entre d’altres.
Ô

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

Enviament als Centres I Clubs d’Esplai de les propostes que han arribat perquè aquests puguin decidir quines són més rellevants per a
incloure-les-hi. El Consell Directiu elabora una proposta de document de Pla d’Accions.
Ô

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

El Consell Directiu presenta la proposta del Pla d’Accions al Consell de Responsables Territorials del 21 de novembre i, posteriorment, es
compartirà amb els Centres i Clubs d’Esplai.
Ô

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

Els Centres i Clubs d’Esplai podeu estudiar la proposta del Pla d’Accions i, si es considera oportú, aportar-hi 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.
Ô

5a etapa: Fase d’aprovació (gener)

El Consell Directiu presenta la proposta a l’Assemblea General Ordinària amb les esmenes que hagin arribat. Se 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 i Clubs 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 General de Centres i
Clubs d’Esplai.

El Consell de Responsables Territorials vertebra la
participació territorial.

L’Equip Tècnic, personal laboral, que treballa per
executar els projectes i accions del Moviment.

Els Equips de Voluntariat, implicats en les comissions
de trobades, en els Àmbits i projectes, contribueixen
a l’organització d’activitats i trobades.

L’Equip de consiliaris acompanya les iniciatives del
MCECC i aprofundeix en l’acció pastoral.
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L’ACCIÓ PERMANENT DEL MOVIMENT
LA FORMACIÓ DELS MONITORS I MONITORES
ELS CENTRES LES ZONES I ELS TERRITORIS
El MCECC són els Centres i Clubs
d’Esplai i les seves Zones i Territoris.
Les
activitats
territorials,
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.

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 el
Campus MCECC d’estiu i d’inici de curs.
L’any 2022 també es preveu realitzar la 3a
edició del programa Ramon M. Serchs, i un
nou programa per a monitors/es novells, el
“Pren-te Temps”.

el servei als Centres i Clubs d’Esplai
El servei als Centres i Clubs d’Esplai
és fonamental. Els ajuts econòmics,
l’assessorament i la gestió de diversos
tràmits són 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 i Clubs d’Esplai.
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les publicacions del Moviment
Totes les accions del Moviment tenen una
dimensió comunicativa molt rellevant. Com
comunicar-les i com utilitzar totes les eines
disponibles (xarxes socials, butlletins, web,
...) torna a esdevenir un repte per al 2022.
L’espai comunicatiu d’Estris (revista, i el nou
portal web) continuarà generant continguts
i coneixement sobre l’educació en el lleure.
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LES ACTIVITATS DEL MCECC
Durant l’any 2022 el MCECC té la
volutnat de recuperar en format
presencial les grans trobades: la
TrocaJove i la Jornada de Monitors
i Monitores el mes de març i maig
respectivament.

els àmbits i els projectes del moviment
La participació al MCECC és molt
important i rellevant. Per aquest motiu
es dona força a l’acció dels Àmbits.
Actualment el MCECC en disposa tres:
l’Àmbit Pedagògic, l’Àmbit d’Educació
per la Justícia Global i l’Àmbit
d’Animació de la Fe. També s’estimularà
la generació i presentació de projectes
per part dels monitors i monitores que
ho vulguin i es donarà continuïtat al
projecte de perspectiva de gènere.
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les accions del 2022

Les accions del Pla d’Accions segueixen les fites traçades en el Pla
Estratègic del MCECC, vinculades als quatre eixos principals: Identitat,
Persona, Esplai i Xarxa, i als seus subeixos.
A continuació es mostren les línies d’acció per aquest 2022, les quals
es presenten amb els equips responsables de l’acció, els mitjans dels
quals es disposa, els resultats esperats i els indicadors per a mesurarne el compliment.
El resultat de les accions proposades en aquest document resten subjectes a
l’evolució de la pandèmia causada per la COVID-19. S’adaptaran aquelles accions
que la situació no permeti dur a terme.
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IDENTITAT
Responsable
de l’acció

Acció

ID1. Implementar els
resultats del treball ID1
fet durant el 2021.

ID2. Potenciar l’ús del
català en les activitats
de lleure.
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Consell Directiu

Consell Directiu i
Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

MITJANS

INdicadors

Àrea Tècnica de
Centres, Zones/
Territoris, Centres i
Clubs d’Esplai, Grup
de Treball i Equip de
Consiliaris

Centres i Clubs
d’Esplai i Entitats que
promoguin l’ús de
la llengua (Òmnium
Cultural, Plataforma
per la Llengua...).

a. Grau d’implementació dels
resultats de les reflexions
plasmades en el document de
l’acció ID1 2021

a. Elaborar una campanya de
sensibilització del català en
l’educació en el lleure.
b. Garantir la diversitat dialectal
en el si de les publicacions del
Moviment.
c. Fomentar la música en català.
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resultat esperat

a. S’ha implementat un 80% de
les línies d’actuació previstes.

a. S’ha realitzat un vídeo
a.1.
promocionant la diversitat
dialectal en el si del MCECC.
a.2.
a. S’ha elaborat un número de la
revista Estris sobre la llengua i
la cultura catalana.
b. S’ha incorporat a les
publicacions audiovisuals del
MCECC.
c. S’han promogut les llistes de
música MCECC de Spotify.
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persona
persona - Monitor/a:
Responsable
de l’acció

Acció

PM1. Treballar les
relacions de poder
entre monitors/es.

PM2. Treballar el
compromís en el si de
l’equip de monitors/es.
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Consell Directiu

Consell Directiu i
Secretaria Tècnica

MITJANS

INdicadors

Conselleria de
Formació, Àrea
Tècnica de
Comunicació i
Publicacions, grup
de treball de la ràdio
MCECC

Consell de
Responsables
Territorials, Centres i
Clubs d’esplai i Equip
Tècnic

a. Oferir formacions.
b. Realitzar càpsules formatives.

resultat esperat
a. S’han ofert un mínim de 2
espais formatius generals de
MCECC.
b. Es tracta en una temàtica del
b.1.
podcast de la ràdio del MCECC.
b.2.
b. S’emet un contingut
audiovisual en directe.

a. Realitzar un treball intern sobre el
compromís.
b. Crear una dinàmica territorial.
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a. Es realitza un debat intern en el
si de l’Equip Tècnic i del Consell
Directiu.
b. S’ha generat la dinàmica i
s’ha realitzat a un CRT i a les
reunions territorials.
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persona - RESPONSABLE:
Responsable
de l’acció

Acció

PR1. Desenvolupar el
treball de cures en el si
del Moviment.

PR2. Treballar el
traspàs i relleu
generacional a l’esplai.
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Consell Directiu,
Secretaria
Tècnica, Àrea
Tècnica d’Àmbits
i Trobades i
Àrea Tècnica de
Centres, Zones i
Territoris

Consell Directiu i
Àrea Tècnica de
Centres, Zones i
Territoris

MITJANS

INdicadors

Consell de
Responsables
Territorials, Centres
i Clubs d’esplai i
Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

Conselleria de
Territorialitat, Consell
de Responsables
Territorials

a. Difondre el recurs sobre la
temàtica.
b. Difondre materials sobre la
temàtica.
c. Incorporar el treball de cures en el
si del MCECC.

a. Elaborar accions per treballar
el relleu generacional a l’esplai
d’acord amb la feina feta a l’acció
PE1 del 2021.
b. Difondre el document elaborat.
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resultat esperat
a. S’ha elaborat un material de
resum (infografia,...)..
b. S’han difós un mínim de 5
recursos (infografia, Estris
238...).
c. S’han implementat mesures
concretes als diferents
equips del MCECC (ET, CD i
voluntariat).
a. S’ha dissenyat el “decàleg del
bon relleu” al mes de març
b. S’ha difós un article mensual
a partir de la publicació del
“decàleg del bon relleu”.
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persona - exmonitor/a:
Responsable
de l’acció

Acció

PE1. Incorporar els
exmonitors/es del
MCECC en el si de la
seva activitat ordinària.

Consell Directiu i
Secretaria Tècnica

MITJANS

INdicadors

Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions, Consell
de Responsables
Territorials, Àrea
Tècnica d’Àmbits i
Trobades

a. Confeccionar elements
comunicatius.
b. Promoure la participació dels
exmonitors/es.
c. Creació d’una bossa
d’exmonitors/es.

resultat esperat
a. S’ha difós el butlletí mensual
a.1.
“En Moviment” als exmonitors/
es que ho hagin demanat.
a.2.
a. S’ha creat un element
comunicatiu per a exmonitors/
es.
b. S’ha aconseguit presència
d’exmonitors/es a tres espais
dels Moviment.
c. S’incorpora al Gesplai una opció
de cerca per a “exmonitor/a”.
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esplai
esplai - pedagogia:
Acció

Responsable
de l’acció

EP1. Promoure els
espais de bon tracte
per a infants i joves als
Centres d’Esplai.

Consell Directiu i
Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions, Àrea
Tècnica d’Àmbits i
Trobades

Àmbit Pedagògic,
Conselleria de
Formació

EP2. Fomentar la
música com a eina
educativa en les
activitats de lleure.

Consell Directiu,
Secretaria Tècnica
i Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

Àrea Tècnica de
Centres, Zones/
Territoris, Centres i
Clubs d’Esplai

EP3. Ampliar l’oferta
formativa en el camp
de l’excursionisme
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Consell Directiu

MITJANS

INdicadors
a. Realitzar formacions sobre
prevenció d’ASI.
b. Realitzar una Jornada sobre ASI.
c. Publicar un Estris sobre la
temàtica.

Escoles de formació,
Conselleria
de Formació i
Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

a. Realitzar càpsules formatives
sobre música i dansa.
b. Generar un cançoner propi del
MCECC.
a. Difondre materials i recursos
(interns i externs).
b. Dissenyar i realitzar una formació
específica.
c. Realitzar una excursió general
del MCECC (exemple pujada a
Montserrat per commemorar el
10è aniversari de l’AGO) .
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resultat esperat
a. S’han realitzat un mínim de tres
formacions (Campus MCECC,
trobades,..).
b. S’ha realitzat la jornada.
c. S’ha publicat un Estris abans de
final d’any.

a. S’han realitzat 10 càpsules
b. S’ha generat el cançoner abans
del mes de novembre.

a. S’han difós un total de 10
materials.
b. S’ha realitzat la formació.
c. La participació ha estat de 60
persones.
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Responsable
de l’acció

Acció
EP4. Facilitar eines
de la perspectiva
de gènere amb el
treball amb infants i
adolescents en el si
dels Centres d’Esplai.

Consell Directiu

MITJANS

INdicadors

Projecte de Gènere
i Àrea Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

a. Oferir recursos concrets per a
treballar des dels esplais.
b. Generar un espai reflexiu.
c. Difondre càpsules de
coneixement de sensibilització.

resultat esperat
a. S’han generat 3 recursos.
b. S’ha realitzat l’espai reflexiu en
la Jornada de monitors/es, en
la ràdio...
c. S’han difós 3 càpsules de
coneixement.

esplai - governança:
Responsable
de l’acció

Acció

EG1. Donar eines i
acompanyar els centres
per aconseguir més
infants i monitors/es.
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Consell Directiu i
Àrea Tècnica de
Centres, Zones i
Territoris

MITJANS

Centres i Clubs
d’Esplai

INdicadors

resultat esperat

a. Generar una infografia per donar
eines per al treball en xarxa.

a. S’ha generat la infografia abans
de l’octubre.

b. Nombre d’acompanyaments
realitzats als centres d’Esplai que
han donat un resultat positiu.

b. El 80% dels centres que han
demanat ajuda han rebut una
resposta adequada.
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esplai - inclusió:
Responsable
de l’acció

Acció

EI1. Realitzar un
treball sobre el diàleg
interreligiós, i com
contribuir-hi des del
lleure.

Consell Directiu,
Àrea Tècnica
d’Àmbits i
Trobades i Àrea
Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

MITJANS

INdicadors
a. Generar un recurs.

Àmbit d’Animació de
la Fe

b. Publicar un Estris sobre la
temàtica.
c. Difondre i participar a la “Nit de
les Religions”.

resultat esperat
a. S’ha generat el recurs abans de
final d’any.
b. S’ha publicat un Estris abans de
final d’any.
c. S’ha difós i hi han participat 10
persones.

esplai - societat
Responsable
de l’acció

Acció

ES1. Treballar en el si
dels Centres i Clubs
d’Esplai l’objectiu 17
dels ODS “Enfortiment
de les aliances per al
desenvolupament” .
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Consell Directiu,
Àrea Tècnica
d’Àmbits i
Trobades i Àrea
Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

MITJANS

INdicadors

Àmbit d’Educació per
a la Justícia Global

a. Promoure, i si escau revisar i
actualitzar, els recursos existents,
tant del MCECC com d’altres
entitats.
b. Elaborar un pla de treball per
reduir la petjada ecològica en el
MCECC.
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resultat esperat

a. Es promouen un mínim de 8
recursos.
b.1.
b. S’elabora un decàleg amb
accions concretes abans de
l’estiu.
b.2.
b. Es posen en pràctica un mínim
de 5 mesures del decàleg.
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XARXA
XARXA - COMUNITAT:
Acció

XC1. Reforçar els
Centres d’Esplai com
agents educatius de
referència dins la seva
comunitat.
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Responsable
de l’acció

MITJANS

Consell Directiu i
Secretaria Tècnica

Centres i
Clubs d’Esplai,
Responsables
Territorials,
Conselleria d’Inclusió,
Àrea Tècnica de
Centres, Zones/
Territoris, Conselleria
de Relacions
Institucionals del
Consell Directiu

INdicadors

a. Elaborar una guia per als centres i
clubs d’Esplai.
b. Participar en espais del sector per
generar incidència social i política
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resultat esperat

a. S’ha elaborat la guia abans del
mes de juny
b. S’ha participat en 3 espais
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XARXA - moviment:
Responsable
de l’acció

Acció

XM1. Reforçar el sentiment de pertinença
dels monitors i
monitores al MCECC.

XM2. Reforçar
la participació,
acompanyament i el
relleu a les comissions,
els àmbits i els
projectes del MCECC.
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Consell Directiu,
Àrea Tècnica de
Centres Zones/
Territoris i Àrea
Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

Consell Directiu,
Àrea Tècnica
d’Àmbits i
Trobades i Àrea
Tècnica de
Comunicació i
Publicacions

MITJANS

INdicadors
a. Nombre d’elements generats
per reforçar el sentiment de
pertinença dels monitors/es.
b. Dissenyar un material bàsic per
donar a conèixer el MCECC a
les famílies, nous monitors/es...
(Kit MCECC pels centres i clubs
d’Esplai).

Centres i
Clubs d’Esplai,
Responsables
Territorials

c. Valoració per part dels centres
a l’enquesta del MCECC del
sentiment de pertinença.

Àmbits, Comissions,
Projectes, cursos
residencials,
exmonitors/es

a. Nombre de monitors/es
que continuen als equips de
voluntaris/ies (seguiment i
acompanyament).
b. Realitzar una nova campanya
de voluntariat pel MCECC
incorporant-hi noves dimensions
de vinculació.
c. Nombre participants a les
comissions i àmbits (exmonitors/
es, alumnes residencials...).
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resultat esperat

a. Es disposa de 3 elements (per
exemple cançó...)
b. Es disposa i es fa arribar el
materials als centres al mes de
setembre.
c. S’ha obtingut una valoració de
7,5 sobre 10.

a. El 70% continuen vinculats d’un
any a l’altre.
b. S’ha iniciat a partir del juliol del
2022.
c. Ha augmentat un 30% els
membres respecte de l’any
anterior.
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xarxa - sector:
Responsable
de l’acció

Acció
XS1. Treballar per
disposar d’uns espais
dignes per realitzar
les activitats de lleure
(reformes, espai públic,
patis escoles...)
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Consell Directiu i
Secretaria Tècnica

MITJANS

Centres d’Esplai,
Conselleria
de Relacions
Institucionals del
Consell Directiu

INdicadors

resultat esperat

a. Número de projectes de millora
de locals elaborats.

a. S’han elaborat 6 projectes de
millora.

b. Número de projectes de millora
de locals executats.

b. S’han executat a 4 centres
d’Esplai.

c. Nombre d’accions resoltes per
poder utilitzar espais públics.

c. S’ha resolt favorablement el
80% de les demandes.
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facebook.com/MCECC
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@esplaisMCECC
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