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COM SERÀ  

LA TROBADA DE 

MONITORS I 

MONITORES 2021? 
 
 
 

Ja fa setmanes que es va anunciar que aquest any la Trobada de Monitors i Monitores 

serà excepcional. “Introspecciona’t” posa el focus en la gestió emocional. El més 

important serà la vostra pròpia experiència, allò que vivim i sentim a l’esplai, amb 

l’objectiu de donar eines i recursos als monitors i monitores per poder acompanyar als 

infants, adolescents i joves i també a la resta de monitors i monitores de l’equip. Però 

com serà la Trobada de Monitors/es?  

 

Moments claus de Trobada de Monitors i Monitores 2021: 

⎯ DE DILLUNS 8 A DIVENDRES 12 DE MARÇ (REPTES) 

⎯  DISSABTE 13 DE MARÇ (ESCAPE ROOM) 

⎯  DIUMENGE 14 DE MARÇ (MATINAL FORMATIVA) 
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  DE DILLUNS 8 A DIVENDRES 12 DE MARÇ  

  - REPTES - (SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA) 
Per primera vegada en la història del MCECC us proposem una competició entre els 

centres i clubs d’esplai del Moviment a través de les xarxes socials* del MCECC. Us 

proposem un seguit de reptes que haureu de superar per aconseguir punts i pujar al 

rànquing general.  

*Si no teniu perfils a les xarxes socials i voleu participar dels diferents reptes feu-nos-ho saber 

a trobadesmcecc@peretarres.org i rebreu  tota la informació necessària per correu electrònic. 

  Matí / Migdia |  Desvetllarem quina és l’emoció del dia, us donarem una petita  

pista de quin serà el repte proposat, us explicarem què 

necessitareu per fer-lo i quina és la característica valorada (el 

coneixement, la rapidesa, l’enginy...). 

Tarda |  Presentarem un recurs per poder treballar l’emoció del dia 

amb els infants, adolescents i joves del teu centre o club 

d’esplai. A més a més, farem una actualització del rànquing de 

puntuacions. 

         22.00h | Donarem el tret de sortida al repte. Compartirem l’enllaç i 

només haureu d’entrar-hi, seguir les instruccions i jugar. 

 

 Qui pot participar? 

Tots els monitors i monitores dels centres i clubs d’esplai del Moviment.  

 Com seran els reptes? 

Són jocs senzills, curts i innovadors dissenyats per poder participar individualment des 

de casa amb un dispositiu (mòbil o tauleta) o amb l’ordinador. 

 

 Com els puntuem? 

Cada dia, a les 23.59 h descarregarem les puntuacions i les ponderarem amb el nombre 

de monitors/es del mateix centre perquè els resultats siguin equitatius. 
 

 Com participar? 

No cal inscripció prèvia, només estar atents a les xarxes socials i seguir les indicacions. En tots 
els reptes caldrà que tots els monitors i monitores participants s’identifiquin amb el CODI DEL 
CENTRE. 
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 Quin és el codi del nostre centre? 

L’heu rebut per correu electrònic, a la bústia genèrica del centre. També podeu 

consultar-lo contactant amb el vostre promotor/a de referència i/o amb el/la referent 

del Consell Directiu. 

 

 DISSABTE 13 DE MARÇ  

  - ESCAPE ROOM - (SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA) 
Per dissabte us proposem un repte diferent perquè pugueu fer-lo amb el conjunt de 

l’equip de monitors i monitores (ja sigui en format telemàtic o de manera presencial).  

Aquest repte s’iniciarà al matí i disposareu de tot el dia per resoldre’l. D’aquesta manera 

podreu fer compatible el joc amb l’activitat ordinària del vostre centre o club d’esplai. 

En aquesta ocasió, només per participar-hi, resoldre tots els enigmes proposats i 

enviar-nos la solució obtindreu punts que se sumaran al còmput total. A més, si dueu a 

terme la proposta final, obtindreu punts extres per al vostre club o centre d’esplai! 

 

 DIUMENGE 14 DE MARÇ 

  - MATINAL FORMATIVA - (AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA) 

 10.00h – 13.00 h | Formacions 

Les persones inscrites a les diferents formacions rebran 

durant el matí del proper divendres 12 de març  l’enllaç per 

accedir a la formació i les indicacions necessàries per fer-

ho. 

  13.00 h | Cloenda de la Trobada de Monitors i Monitores 2021 

Podreu seguir la cloenda de la Trobada de Monitors i 

Monitores a través del directe de YouTube. Serà 

aleshores quan desvetllarem el centre o club d’esplai 

guanyador de la competició general. 

 
 

No t’ho pots perdre!!!!  


