
Numància, 149 – 151 08029 Barcelona Tel. 934 100 100 Fax 93 419 62 68 

 

 

Nom del Projecte 

Justificació de la necessitat 
Explicar breument quin és el procés que porta a presentar el projecte, motivacions dels impulsors... 

 

  Plantejament de Projecte del MCECC  
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Objectiu general i Resultats esperats 
Quin és l’objectiu del projecte, a quina necessitat pretén donar resposta, sobre quina actitud es pretén 
actuar...? 

Objectiu general 

• Crear un curs monogràfic sobre l’excursionisme orientat a monitores i monitors 
del MCECC.  

• Establir les bases d’un programa d’acompanyament als centres i clubs d’esplai 
en el marc de l’excursionisme. 

Objectius secundaris 

• Introduir centres d’esplai en aquest format d’activitat, destacant-ne el valor 
pedagògic.  

• Oferir recursos tangibles pels monitors/es en el camp de l'excursionisme i 
formacions d’aprofundiment. 

• Crear una xarxa d’acompanyament per a tots els centres d’esplai que s’inicien 
en l’excursionisme i ho sol·licitin. 

• Comptar amb la participació d’ex-monitors/es en la creació d’un projecte del 
MCECC i en la seva activitat ordinària; en sintonia amb l’acció PE1, presentada 
per l’any 2023 al MCECC. 

• Teixir lligams de col·laboració amb altres a altres federacions de lleure 
educatiu. junt a entitats excursionistes de Catalunya i/o d’Andorra, Mallorca i 
Menorca. 

• Revisar anteriors cursos formatius en el camp de muntanya, astronomia, 
orientació, … celebrats per la mateixa Fundació Pere Tarrés. 

Els centres i clubs d’esplai realitzen excursions i activitats en l’entorn natural durant 
tot el curs ordinari, però sobretot, és durant les activitats d’estiu quan es celebren el 
gran volum d’aquestes.  
 
Són diferents els espais que permet al MCECC acompanyar les monitores i 
monitors en l’àmbit de la natura o l’excursionisme, com per exemple des dels 
Cursos Residencials de la Fundació Pere Tarrés, en formacions introductòries als 
Campus MCECC d’estiu i d’inici de curs o en accions i recursos puntuals de la 
publicació de la Revista Estris. 
 
Al present del conjunt del MCECC, hi trobem molt bones pràctiques d’excursionisme 
amb infants i joves; no obstant això, altres centres d’esplai voldrien iniciar-se en 
aquest format d’activitat i per manca de formació, recursos, tradició local o bé 
referents, no s’hi acaba de fer el pas.  
 
La fita del projecte, és oferir un espai formatiu i d’aprofundiment exclusivament en 
matèria d’excursionisme, donant les eines necessàries perquè totes aquelles 
monitores i monitors que vulguin descobrir i iniciar-se o ampliar coneixement sobre 
l’activitat i fer-la realitat al seu esplai. 

Curs d’excursionisme per a Esplais del MCECC 
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Resultats esperats 

• Celebració d’un curs monogràfic sobre l’excursionisme a l’esplai, amb recursos 
formatius provinents de professionals del sector. 

• Constitució d’una comissió de treball amb monitors/es i ex-monitors/es, posant 
el focus en el muntanyisme al MCECC. 

• Projecció d’un equip coordinat des del MCECC, centrat en poder acompanyar 
als centres d’esplai en el camp de l'excursionisme 

 

Impulsors del projecte: 
Persones que en un primer moment pretenen impulsar el projecte 

Nom i cognoms Telèfon Centre d’esplai Zona/territori 

Arnau Lonca Puig 697664758 Centre d’Esplai Casal 
Santa Maria del Jaire 

Zona 13, Barcelona 

Pau Pujol Vilà 646 93 29 20 C.E.P. Premià de 
Mar 

Zona 15, Barcelona 

 
Accions que es volen dur a terme 
Enumerar les accions que es plantegen per aconseguir els objectius 

• Presentar-ho al Consell Directiu i a l'Assemblea General Ordinària del MCECC. 
• Crear una comissió de treball, formada per monitors/es i ex-monitors/es del 

MCECC per tal de desenvolupar el projecte. 
• Dissenyar el format del curs: formacions, recursos, calendari, ubicació, … 

• Localitzar entitats col·laboradores, sigui en l’àmbit formatiu o d’altres recursos, i 
obtenir suport d’organitzacions del sector (públiques o privades), per exemple: 
Fundació Pere Tarrés, F.E.E.C., Editorial Alpina, Wikiloc, …  

• Plantejar i cercar subvencions i/o ajuts econòmics pel Projecte.  
• Realitzar un curs monogràfic sobre l’excursionisme per a Esplais del MCECC. 

 
Calendari d’accions 
Aproximació del calendari que seguirà el projecte; període de preparació de les activitats, execució de 
les activitats, avaluació del projecte. 

Proposta de calendari (a disposició de l'equip de treball del Projecte):  
 

1. Gener 2023: Presentació del Projecte a l'AGO i crida a la participació del 
projecte.  

2. Febrer 2023: 1a reunió amb l'equip de treball, definició del Projecte.  
3. Març 2023: 2a reunió amb l'equip de treball, aprofundiment en el Projecte.  
4. Març-Abril 2023: Reunió de seguiment amb Consell Directiu i Equip Tècnic del 

MCECC; seguit d'aquesta reunió, es faria un traspàs periòdic als diferents 
equips pels canals habituals.  

5. Abril 2023: 3a reunió amb l'equip de treball. 
6. Maig 2023: 4a reunió amb l'equip de treball. 
7. Juny 2023: 5a reunió amb l'equip de treball.  
8. Setembre 2023: 6a reunió amb l'equip de treball. 
9. Octubre 2023: 7a reunió amb l'equip de treball, maquetació del Projecte  
10. Novembre-Desembre 2023: Disseny final del Projecte, avaluació del procés i 

propostes de continuïtat.  
11. Gener 2024: Presentació a l’AGO del ‘Curs d’excursionisme per a Esplais del 

MCECC’.  
12. Febrer-Març-Abril 2024: Celebració del ‘Curs d’excursionisme per a Esplais del 

MCECC’. 
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Pla de difusió del projecte 

• Pàgina web del MCECC  

• Xarxes socials i canals habituals del MCECC  

• Revista Estris  
• Altres entitats col·laboradores del projecte i/o del sector 

 
Necessitats tècniques i logístiques 
Primera llista d’elements que poden ser necessaris per realitzar el projecte: suport tècnic (equip de 
promotors, tècnic d’àmbits...), sales de reunió, elements comunicatius i de màrqueting... 

Suport federatiu en convocatòria de monitors/es i ex-monitors/es a participar del 
nou     Projecte del MCECC [ÀTCP], sales de reunions (presencials/telemàtiques) 
[ÀTÀT], col·laboració organitzativa amb FCiE-FPT i, si s’escau, treball amb el CD, 
ST i CRT. *Seguint sigles presentades al Pla d’Accions del 2023. 

 

 

Avaluació del projecte 
Com s’avaluarà el projecte, quina tipus d’avaluació es durà a terme, tècniques d’avaluació (enquestes, 
avaluacions en grup, ...) 

• La primera fita del projecte és que al MCECC s’oferti un espai formatiu i/o 
d'aprofundiment en la matèria d’excursionisme. Aquest espai, es 
calendaritzarà pel curs 2023-2024, preferiblement durant el segon trimestre 
d'aquest -ja començat l'any 2024- i, així poder garantir-ne la seva correcte 
preparació i celebració.  

• El disseny i creació del curs comptarà amb participació de monitors/es i ex-
monitors/es d’esplais del mateix MCECC.  

• L’oferta formativa ha de comptar amb la col·laboració d’entitats i 
organitzacions expertes en la matèria. 


