
 
 

 

 
 

INDICACIONS PRÀCTIQUES PER A MONITORS I MONITORES 

Escola Pia Igualada | 21 de maig de 2022 
 

Per venir a la Jornada! 
 

Prepara la Jornada amb l’equip de monitors i monitores  

✓ Revisa la bústia del teu Centre o Club d’Esplai amb la dinàmica que us proposem: 

  Fitxa d’activitat 

  Peces del fulard 

Clica sobre les icones dels documents per accedir-hi 

✓ No oblidis portar el resultat de la dinàmica per poder-lo compartir amb la resta de Centres 

i Clubs d’Esplai del Moviment. 

 

 

Àpats 

✓ Des de l’organització es facilitaran el dinar i el berenar de dissabte (tenint en compte 

les necessitats alimentàries indicades en el moment de la inscripció). 
 

✓ No oblidis portar la teva carmanyola (o plat), tovalló, got i cantimplora. 

Amb l’objectiu de reduir significativament els residus generats durant la Jornada 
no hi haurà disponibles ni plats ni gots d’un sol ús. Tampoc se serviran ampolles 
d’aigua durant el dinar. A l’escola hi haurà punts d’aigua per reomplir les 
cantimplores. 
 

 

Meteorologia 

✓ La major part de la Jornada tindrà lloc en un espai exterior de manera que et recomanem 

que vinguis preparat/da per protegir-te del sol (gorra, crema solar, ulleres de sol, 

cantimplora per hidratar-te...) 
 

✓ El mes de maig és imprevisible de manera que, malgrat la predicció meteorològica és 

bona, estigues atent/a a les previsions. 

 

  

Drets d’imatge 

✓ Els drets d’imatge dels participants de la Jornada queden acceptats en el moment de la 

inscripció i, per tant, no és necessari signar cap document específic. 
 

En cas que tinguis algun inconvenient pots adreçar-te a la taula d’incidències en 
el moment de les acreditacions o bé adreçar-te al Punt Central Permanent en 
qualsevol moment de la Jornada. 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/trobadamonitors/2022/MaterialsPrevis.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/trobadamonitors/2022/trencaclosques.pdf


 
 

 

 

On quedem? 
 

Ens trobem el dissabte 21 de maig al pati de l’Escola Pia d’Igualada a les 9.00 h. 

 

Els horaris dels autocars organitzats pel sistema de transport col·lectiu del 

Moviment s’han adaptat a cada zona i territori en funció de la demanda. 

Per qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb el vostre promotor/a 

de referència o bé adreceu-vos a secretaria.mcecc@peretarres.org. 
 

Clica sobre la icona per accedir a document de  rutes 
 i horaris dels autocars organitzats 

  

 

Si el teu Centre o Club d’Esplai no fa ús del sistema de transport col·lectiu 

et recomanem que consultis els horaris de bus i ferrocarril per venir a la 

Jornada. Si fas ús del cotxe privat intenta coordinar-te amb monitors i 

monitores de la zona i territori per tal d’omplir el vehicle (i reduir l’impacte 

ecològic del desplaçament). 

 

 

Sigues puntual! 
 

Pel bon funcionament de la Jornada et demanem que estiguis atent/a a l’horari (que tindràs imprès 

a l’acreditació) i que ens ajudis a complir-lo i dur-lo a terme. 

 

Col·laboració dels monitors/es en les tasques de la Jornada 

Com ja és habitual, en el moment de la inscripció a l’activitat, vas triar una tasca per col·laborar 

durant la Jornada (que trobaràs indicada a l’acreditació). 

A continuació et detallem l’hora de convocatòria en què et donarem les indicacions necessàries 

per poder dur a terme la tasca: 

Moment / Activitat Hora Tasca 
Músics celebració de la paraula 09.30 h Assaig de cants 

Dinar – repartiment 12.40 h Preparar l’espai i repartir el dinar 

Dinar – recollida selectiva 13.30 h Gestionar la recollida selectiva 

Berenar – repartiment 17.00 h Preparar l’espai i repartir el berenar 

Berenar – recollida selectiva 17.30 h Gestionar la recollida selectiva 

 
Estigues alerta a  les indicacions que es donin per megafonia ja que es farà la crida  

dels equips de voluntaris/àries per cadascuna de les tasques i activitats. 
 

mailto:secretaria.mcecc@peretarres.org
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/trobadamonitors/2022/transportcollectiu.pdf


 
 

 

 

Algunes indicacions i normativa 
 

✓ L’ús de la mascareta serà obligatori durant el trajecte per les persones que 

fan ús del sistema de transport col·lectiu. Durant la jornada no serà obligatori 

perque farem ús d’un espai educatiu. Tot i això sigues lliure de portar-la si ho consideres 

convenient ja que en alguns moments farem ús d’espais interiors. 
 

✓ Cal tenir present que durant la Jornada conviurem amb Centres i Clubs d’Esplai d’arreu 

del territori i farem ús dels espais de l’Escola Pia d’Igualada. Vetllem entre tots per 

generar una bona convivència i un bon ús dels espais utilitzats. 
 

✓ Comptem amb tu per al bon funcionament de la Jornada i per fer, si és necessari, suport 

en tot allò que des de l’organització et demanem. 
 

✓ Com ja és habitual durant la jornada hi haurà un Punt Lila. Un espai d’informació i  

sensibilització en el que podràs fer dinàmiques i activitats relacionades amb la temàtica i 

denunciar, si ho consideres, aquelles situacions de discriminació. 

 

✓ Estigues alerta a les indicacions que es donin per megafonia. En cas de dubte 

pots adreçar-te en qualsevol moment a qualsevol persona de l’organització (que trobaràs 

identificada amb la samarreta de la Jornada i la cinta de l’acreditació de color verd) o bé 

dirigir-te al Punt Central Permanent que estarà situat al pati de l’escola. 
 

✓ Gran part de la informació que necessites durant el cap de setmana la trobaràs a 

l’acreditació.  

 
 

Consulta la normativa de la Jornada clicant la icona del document. 

L’incompliment de la normativa, a criteri de l’organització, pot suposar 

l’adopció d’alguna sanció o fins i tot l’expulsió de la trobada. 

 

 

 

Familiaritza’t amb els espais de la Jornada. Consulta el mapa per situar 

les principals zones de la trobada. Aquest estarà reproduït sobre 

l’acreditació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.peretarres.org/arxius/mcec/trobadamonitors/2022/normativa.pdf
https://www.peretarres.org/arxius/mcec/trobadamonitors/2022/mapa.pdf


 
 

 

 

Contruint una trobada més sostenible 
 

Aprofitem aquest document per posar en valor l’opció per la sostenibilitat que, com estableix el Pla 

d’Accions del Moviment, implantem progressivament en l’organització de les grans trobades del 

MCECC. 

✓ El sistema de transport col·lectiu (organització de rutes d’autocar) per evitar els 

trasllats individuals. En aquesta Jornada ha estat l’opció escollida per més de 300 monitors 

i monitores per desplaçar-se fins a l’activitat. El cost del servei està en gran part 

subvencionat pel Moviment amb l’objectiu de ser una opció econòmica i sostenible que 

faciliti als Centres i Clubs d’Esplai el desplaçament fins a l’activitat. 
 

✓ Manteniment de la figura del “col·laborador/a de recollida selectiva” durant els 

àpats.  El propòsit i funció d’aquesta figura és la de garantir que els residus generats es 

separen adequadament. 
 

✓ En aquesta ocasió s’ha optat per demanar als participants que portin els seus 

plats, gots i cantimplores eliminar els residus generats. A més s’han eliminat les 

ampolles individuals d’aigua durant el dinar. 
 

✓ Pel dinar s’ha optat per un àpat vegetarià com a mesura de reducció del consum 

de carn. A més s’ha contractat un càtering de la localitat que ens acull per tal de reduir 

l’impacte del transport d’aquest que fa ús d’aliments de temporada i proximitat. 
 

✓ La compra i la utilització de material s’ha realitzat de forma responsable. Hem 

reaprofitat tot aquell material que ja teníem i comprat només allò que és imprescindible pel 

desenvolupament de l’activitat i/o que pot tornar-se a fer servir en una altra gran activitat 

del Moviment. 
 

Cal tenir en compte que aquest és un objectiu a assolir progressivament i som conscients del llarg 

camí que tenim per recórrer. Tot i això, cal destacar que hi ha accions que, malgrat que ens 

agradaria adoptar, no ens és possible afrontar per motius logístics i/o econòmics.  

 

Si sou de piular... 
 

Comparteix la teva experiència a la Jornada amb les etiquetes: 

 

 

#SomMoviment Som @esplaisMCECC 


