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1.Ideari de l’esplai - Guillem 

Som una entitat oberta a la societat que, com a centre no formal d’educació en el 

lleure, vol acompanyar els seus membres en el seu procés de creixement i maduració 

a través d’una educació integral i d’una opció de persona i de societat concreta. Els 

principis en què volem basar la nostra actuació són l’amor, la llibertat, la veritat, el 

diàleg, la justícia i la pau. La nostra és una missió educativa, cultural i social, que 

proposa un arrelament i un compromís amb la llengua i la cultura pròpies de 

Catalunya i en el diàleg intercultural. 

Per això, creiem en una actuació d’acord amb les següents opcions: 

UNA OPCIÓ DE PERSONA 

⎯ Que tingui vocació de ser més que de posseir.  

⎯ Que es va coneixent amb la seva interiorització, experiència i autocrítica, 

adonant-sei acceptant les seves diferències i essent coherent amb la seva 

escala de valors. 

⎯ Que estima, que serveix i es dona als altres, que lluita per les injustícies i que sap 

que tothom té els mateixos drets i deures. 

⎯ Compromesa, que participa activament en la construcció d’una nova 

societat. 

⎯ Que assumeix la cultura com a mitjà de relació, participació i transformació; 

ciutadana del món i en particular de Catalunya. 

⎯ Dinamitzadora de la història amb la seva reflexió, crítica i actuació. 

⎯ Que se sent part integrant de la natura i per això la respecta, estima i protegeix, 

aprofitant els recursos que li ofereix sense destruir-la. 

⎯ Oberta al transcendent, a la recerca del sentit, més enllà de tota expectativa 

humana.  

UNA OPCIÓ DE SOCIETAT 

⎯ Amb unes estructures justes i democràtiques. 

⎯ Reconeixedora del pluralisme i les llibertats polítiques i personals. 

⎯ Que defensi la cooperació i la solidaritat, l’austeritat i la gratuïtat davant de 

l’individualisme. 

⎯ Que sigui capaç d’integrar a tothom acceptant i entenent la diversitat, sense 

marginacions de cap tipus. 

⎯ Que adquireixi uns principis basats en l’acceptació lliure i l’acord entre iguals, 

configurant una societat pluralista, fonamentada en la justícia, la pau i la 

participació. 
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UNA OPCIÓ EDUCATIVA 

⎯ Centrada en la vida de grup, tenint en compte la individualitat de la persona 

per tal de dur a terme una pedagogia global, alliberadora i activa. 

⎯ Que promogui la mútua influència que es dóna entre els educadors i els infants, 

adolescents i joves. 

⎯ Centrada en l’esplai com a peça important de l’esglaó social, on els monitors 

són els catalitzadors del procés educatiu. 

⎯ Que permeti el descobriment del propi ésser, de tal manera que porti cap a 

una animació de la personalitat, la qual es manifesta en un estil de vida 

coherent, creatiu i propi. 

⎯ Que promogui l’amor per la cultura així com l’arrelament i la participació en la 

comunitat de la qual es forma part, com a base per un compromís social més 

ampli. 

⎯ Respectuosa davant les diferències culturals i físico-psíquiques. 

⎯ Que permeti incidir en el desenvolupament integral de la persona a través de 

l’acció i la reflexió per assumir el seu paper en la transformació de la realitat. 

⎯ Que parteixi sempre del respecte per cada infant i les seves característiques. 

UNA OPCIÓ CRISTIANA 

⎯ Que inclou l’atenció a la dimensió del transcendent de l’home com a part de 

la seva educació integral. 

⎯ Que obre l’acció educativa a la recerca del sentit i el significat de l’existència 

humana. 

⎯ Que possibilita el descobriment i el seguiment de la persona de Jesús i del seu 

missatge a partir de la nostra vida quotidiana i la del centre. 

⎯ Que eduqui en els valors de l’Evangeli a través d’un diàleg entre l’estil de vida 

proposat per la tradició i la pròpia situació històrica. 

⎯ Que vincula el centre i la persona a la Parròquia i que en promogui el sentit de 

pertinença. 

  

file:///F:/Esplai/Colònies%202012/Colònies%20La%20Pobla'12/Activitats/@esplaiefa.cat
http://www.esplaiefa/


Esplai Fem-nos Amics            
Reus · Baix Camp · Catalunya  

                     Av/Prat de la Riba, 26. Parròquia Sant Joan           E-mail: 

esplai@esplaiefa.cat 

 Web: http://www.esplaiefa.cat  

2. Pertinença i organigrama de l’esplai. – Estre i Sílvia 

Catalunya    >  Centres de Catalunya    >   Tarragona       >            Reus       

     CCCCCE                MCECC                     FCEC                        CEER 

 

    

  

 

  

 Nivell parroquial. 
parròquia sant joan baptista 

Monitores 2020-2021

MONITORES DE GRUP
Sílvia  Kilian  Andreu  

Pere  JoanF  Òscar  Mar  
JuditF   Laura P  

Montse  PauM  Marina  
Neu  LauraB  OriolR 

RogerG  Adelmo  
MireiaM  Pol  Dídac  

PaulaMo  JordiM  
Adrian  MireiaS  LaiaP  

OriolMa  MarcB  Aloma  
Kàtia  MartaF  RogerB  

Alfons  JordiB  Olga  
PauS  Joana  MarcG  

SergiE  Laia O

MONITORES DE 
REFORÇ

Adrià   Aina  AnnaR  
ArnauT  ArnauB  
ArnauF  EstelaB  

Estrella  GuillemP  
JoanM  JuditP  JúliaN  

LaiaV  MariaB  Mariona  
MartaGe  Natàlia 

OriolC OriolM  PaulaF  
Xema

DESCANSOS
AnnaE  Clàudia D  

GerardF  GiselaN  LaiaB  
LauraJ  NilS  PaulaMa  

SergiP  Arnau D

EQUIP DIRECTIU
Directora: LaiaM
Secretària: Aina

Tresorera: EstrellaS
Vocal: Sílvia M
Vocal: LauraB

Vocal: GuillemP
Consiliari: Mn.Pere
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3. Calendari  

 

Octubre: 

24 – Primer dia d’esplai 

31 –  Esplai i Castanyada  

 

Novembre : 

7 – Esplai i EFANEWS 

14 – Esplai - Trobada d’infants Tgn 

21 – Esplai i Sortida de cap de setmana 

26,27,28 – Mercat de Nadal de la parròquia 

28 – Esplai i Sortida de cap de setmana 

 

Desembre: 

5 – Pont festiu. No esplai 

12 – Esplai i EFANEWS 

19 – Pujada del pessebre 

 
 

4. Pla Estratègic i Pla D’accions  

Nou sistema d’objectius en un termini de 3 anys vista per assolir-los amb les 

següents línies estratègiques: 

EIX ESPLAI  

EIX PEDAGOGIA  

EIX MONITORES  

EIX FAMÍLIES  

EIX ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

EIX SOSTENIBILITAT  

EIX COMPROMÍS SOCIAL  

EIX TRANSCENDENT  

EIX AGENTS EXTERNS

Pla d’accions. 
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5. Protocol Covid  

A l’inici del curs 

Cal que les famílies signeu la declaració responsable i la inscripció dels infants i 

joves a l’activitat 

Abans d’anar a l’esplai 

L’infant/jove no pot anar a l’activitat d’esplai si: 

• presenta símptomes compatibles amb la Covid 

• ha estat en contacte directe amb alguna persona diagnosticada amb 

Covid 

• està pendent de resultat de PCR 

• la seva classe està confinada / no assisteix a classe preventivament 

Entrades i sortides 

Si l’infant/jove pot venir sol/a a l’esplai es recomana que ho faci així (prèviament 

caldrà signar l’autorització). Si no pot venir sol/a es recomana que com a molt 

l’acompanyi una persona. 

Cal portar mascareta obligatòriament. A l’arribar i al marxar els monitors els 

proporcionarem gel hidroalcohòlic per a que es desinfectin les mans. 

El lloc de trobada amb els infants/joves per iniciar i acabar el dissabte d’esplai 

serà a l’exterior dels locals, en punts repartits al llarg del carrer per evitar 

aglomeracions a la porta, tal com podeu veure a la imatge. 
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A cada punt hi haurà les monitores del grup i hi rebran els infants i joves a l’arribar; 

al marxar, els podreu venir a buscar al mateix lloc. Durant tot el curs es 

mantindran aquests llocs d’arribada i recollida. S'hi ha d’anar directament i 

sense que s’hi creïn aglomeracions.  

L’horari d’arribar i marxar no es modifica; com que els punts de trobada son prou 

distanciats començarem i acabarem tots seguint l’horari habitual, de 16:30 a 

18:30h. Sí que demanem però molta puntualitat; ja que l’activitat es farà per 

diferents llocs de Reus i serà complicat afegir-s’hi un cop començada. Si arribés 

tard, caldrà que l’acompanyant porti l’infant/jove als locals de l'esplai, allí una 

monitora indicarà el lloc on es troba el seu grup, per tal que l'adult, que l'ha 

portat, l'acompanyi al lloc corresponent. 

En cas de símptomes durant l’activitat 

Si durant l’activitat algun infant/jove es troba malament i se l’ha de venir a 

buscar, s’avisarà a la família i un monitor del grup l’acompanyarà a l’esplai 

perquè el puguin venir a buscar. 

En cas que es detecti un cas positiu a l’esplai, se seguiran les instruccions de 

Salut. 

Com seran els grups? 

Seran grups semblants als dels cursos anteriors (d’unes 20 persones) ja que no 

s’imposa un límit de persones. Seran estables al llarg del curs (tant per infants 

com per monitors/es) i es portarà control de l’assistència per facilitar la 

traçabilitat si és necessari. Serem especialment curosos amb l’estabilitat del 

grup, sense barrejar-los amb altres infants i joves i minimitzant les activitats 

conjuntes. 

Com seran les activitats? 

Aquest curs farem la majoria d’activitats a l’aire lliure (places i altres espais de 

Reus i sortides per la vora de Reus). Hi haurà pocs grups fent ús dels espais interiors 

de l’esplai simultàniament per reduir la densitat de persones. 
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6. Contactes 

Direcció Av/Prat de la Riba, 26 

Correu general esplai@esplaiefa.cat 

Mail  de grups babutxes@esplaiefa.cat 

catiusques@esplaiefa.cat 

albarques@esplaiefa.cat 

xancletes@esplaiefa.cat 

sandalies@esplaiefa.cat 

xiruques@esplaiefa.cat 

peusdegat@esplaiefa.cat 

escarpins@esplaiefa.cat 

borseguins@esplaiefa.cat 

esclops@esplaiefa.cat 

Facebook https://www.facebook.com/esplaifemnosamics 

Instagram Esplaiefa 

Pàgina web http://www.esplaiefa.cat/ 

Telèfons Parròquia de St. Joan – 977316659 

Laia Mongelos - 678287413 
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Notes                                                                           . 
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