
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comença el curs d’esplai i amb ell comença l’aventura de les nostres activitats, reunions d’equip, 
plantejaments pedagògics... 
 
És evident que la importància del curs d’esplai és fonamental per a les nostres entitats. Per aquest motiu, 
des del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans hem volgut organitzar el “Campus MCECC d’inici 
de curs” amb una sèrie de formacions per ajudar en la millora de tot allò que fem. 
 

 
Una formació per conèixer i repassar com 
funciona l’ús del GESPLAI. En repassarem de 
dalt a baix l’ús de l’eina i totes les seves utilitats. 
 
 Dia: 18/09/2018 
 Horari: 18,30 a 20,30h. 
 Lloc: Aula d’Informàtica c. Carolines, 10. Barcelona 

 

En moltes ocasions, tenim clar com plantejar 
pedagògicament les nostres activitats d’estiu... 
però i durant el curs? Dissenyem els objectius? I 
el quotidià durant el curs? Aquesta formació 
servirà per recordar els elements clau. 
 
 Dia: 27/09/2018 
 Horari: 19,30 a 21,00h. 
 Lloc: Sala Alberg Pere Tarrés. C. Numància, 149. Barcelona 
 

Quantes hores dediquem durant un curs a les 
reunions? Us proposem un taller formatiu per 
compartir bones pràctiques i explicar com poder 
fer més eficients les nostres reunions. 
 
 Dia: 25/09/2018 
 Horari: 19,30 a 21,00h. 
 Lloc: Sala Alberg Pere Tarrés. C. Numància, 149. Barcelona 

 

Una formació per repassar els elements bàsics de 
la gestió dels nostres centres d’esplai. Farem 
especial èmfasi a la gestió econòmica. 
 
 Dia: 02/10/2018 
 Horari: 19,30 a 21,00h. 
 Lloc: Sala Alberg Pere Tarrés. C. Numància, 149. Barcelona 

 

 

 Totes les formacions són gratuïtes. 
 

 Per a participar-hi cal realitzar la inscripció des del web. El termini d’inscripció, finalitza 24h hores 
abans de l’inici de la mateixa. En el cas que no hi hagi suficient quòrum per a realitzar la formació, 
s’anul·larà. S’avisarà oportunament. 

 

 Si teniu necessitats sobre la temàtica plantejada i no podeu assistir a la formació, podeu posar-vos 
en contacte amb les vostres promotores i promotors. 

 
  

  


