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Fitxa d’Activitat 
 

Títol de l’Activitat 

La clau de l'esplai 
 

Organització de l’activitat 

Qui l’Organitza Comissió Trobada Monitors i Monitoreses 

 

Objectius de l’activitat 
 

 Reflexionar amb l'equip de monitors i monitores sobre la nostra tasca 
 Crear la clau per dur-la a la Trobada de Monitors i Monitores 

 

 

Realització temporal 

Dia Previ a la Trobada de Monitors i Monitores 

Durada de l'activitat Aproximadament 1hora 

 
 

Organització dels participant, previsió de participació, paper dels participants 

Tot l'equip de monitors i monitores de l'esplai han de crear la clau que faci  

 

Relació amb el Centre d’Interès / Eix d’Animació / Fil conductor 
Motivació de l’Activitat 

El lema de la Trobada és #SomClauMCECC i per això els equips de monitors i monitores que hi participin 
hauran de crear la seva clau 

 

Desenvolupament de l’activitat 

Inici de l’activitat 
(presentació) 

Cal que tot l'equip de monitors i monitores estigueu preparats i preparades per a 
reflexionar sobre el vostre equip 

Desenvolupament 

 
Us animem a crear la clau del vostre equip de monitors i monitores.  Deixeu volar 
la vostra imaginació!!   
Pot tenir tot allò que considereu clau pel desenvolupament de la tasca educativa 
que realitzeu però us demanem que hi afegiu alguns elements que ens explicaran 
una mica les característiques dels vostres centres d’esplai: 
 
EDAT: 
 Si la mitjana d'edat de l'equip està entre 18 i 20 anys enganxeu un gomet blau 

 Si la mitjana d'edat de l'equip està entre 21 i 23 anys enganxeu un gomet taronja 

 Si la mitjana d'edat de l'equip està entre 24 i 26 anys enganxeu un gomet groc 
 

GÈNERE: 
 Si la majoria de l'equip sou noies afegiu una estrella groga 

 Si la majoria de l'equip sou nois afegiu una estrella verda 
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NOMBRE DE MONITORS/ES 
 Si sou entre 5 i 8 persones a l'equip la vostra clau ha de tenir un element a ratlles 

 Si sou entre 9 i 12 persones a l'equip la vostra clau ha de tenir un element a puntets 

 Si sou entre 13 i 17  persones a l'equip la vostra clau ha de tenir un element amb 
estrelletes 

 Si sou entre 18 i 22 persones a l'equip la vostra clau ha de tenir un element a 
quadradets 

 Si sou més de 23 persones a l'equip la vostra clau ha de tenir un element florejat 

 
EDAT DE L'ESPLAI: 
 Si el vostre esplai te menys de 5 anys ha de tenir una rodona 

 Si el vostre esplai té entre 5 i 10 anys ha de tenir 2 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 10 i 15 anys ha de tenir 3 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 15 i 20 anys ha de tenir 4 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 20 i 25 anys ha de tenir 5 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 25 i 30 anys ha de tenir 6 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 35 i 45 anys ha de tenir 7 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 45 i 55 anys ha de tenir 8 rodones 

 Si el vostre esplai té entre 55 i 60  anys ha de tenir 9 rodones 

 
TERRITORI I/O ZONA: 
 Territori Barcelona - Zona 01 i 06: Element color Groc 

 Territori Barcelona - Zona 02: Element color Blau fosc 

 Territori Barcelona – Zona 03: Element color Vermell 

 Territori Barcelona - Zona 04: Element color Lila 

 Territori Barcelona - Zona 05: Element color Fúcsia 

 Territori Barcelona - Zona 07: Element color Verd Clar 

 Territori Barcelona – Zona 15: Element color Rosa Clar 

 Territori Lleida: Element color Turquesa 

 Territori Mallorca: Element color Marró Fosc 

 Territori Sant Feliu - Zona 08: Element color Blau Cel 

 Territori Sant Feliu - Zona 09: Element color Verd Fosc 

 Territori Sant Feliu - Zona 16: Element color Taronja 

 Territori Solsona: Element color Negre 

 Territori Terrassa - Zona 11: Element color Marró Clar 

 Territori Terrassa – Zona 12: Element color Granat 

 Territori Terrassa – Zona 13: Element color Taronja Fosforescent 

 Territori Tarragona: Element color Groc Fosforescent 

 Territori Tortosa: Element color Verd Fosforescent 

 Territori Urgell: Element color Rosa Fosforescent 
 

I  AFEGIU TOT ALLÒ QUE CREIEU NECESSARI QUE DESCRIGUI LA 
CLAU DEL VOSTRE ESPLAI! 

 

Final (conclusió) Ja tenim la clau feta, ja podem anar cap a la Trobada de Monitors/es 

 
 

Recursos necessaris 
Llistat de 
material fungible 

 Material divers per a fer manualitats 

 


