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DADES DESCRIPTIVES DEL PROJECTE:

_DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ GENERAL
El Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau ha dedicat els seus esforços des del
1984 a fer una tasca d’educació en el lleure per a la ciutat del Prat de Llobregat
des de l’àmbit de la Parròquia amb el mateix nom.

Volem assolir en el nostre Centre una formació integral de l’infant, mitjançant la
creació d’un clima que faciliti al nen/a una forma d’expressar-se i pensar
lliurament, tot potenciant la seva creativitat per a fer del temps lliure un temps
alliberador per a ells i per als altres.

_JUSTIFICACIÓ
Les entitats de lleure educatiu ens encarreguem d’una part de l’educació no
formal que reben els infants I joves d’arreu.
Aquesta educació és un element essencial complementari a la educació formal
(escola) i a la informal (família, amics, televisió, ...) de qualsevol infant o jove
que no es pot suplir per cap de les anteriorment anomenades, per això és
necessari un projecte que, com el del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau,
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entomi aquesta tasca i la ofereixi als nens i nenes i als nois i noies de la ciutat
del Prat de Llobregat.

_MARC DE REFERÈNCIA
A la ciutat d’El Prat de Llobregat hi ha persones amb diferències socials,
culturals i econòmiques molt importants. També ens trobem amb una realitat
global de homogeneïtzació de certs canons socials, un augment de la diversitat
cultural fruït de les migracions i amb una tendència a l’aïllament de la persona.

El Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau és un punt de trobada d’aquestes
realitats diferenciades en el que tots tenen les mateixes condicions per a
passar-ho bé en un ambient alliberador i de tolerància.
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DESTINATARIS
Els participants de les activitats del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau són
infants i joves de 5 a 18 anys.
Les famílies d’aquests infants també són un element fonamental de l’entitat. Tot
i que no els comptem com a destinataris, hi ha activitats en que la seva
participació és essencial per a poder aconseguir els objectius de l’entitat.

ORGANITZACIÓ PER GRUPS D’EDAT
ESTEL (4-6)

17

NETÚ (7-9)

31

SIRRAH (10-13)

30

SÍRIUS (14-16)

9

PADAWANS (17)

5

TOTAL

92
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VALORACIÓ GENERAL DELS OBJECTIUS

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DE L’ENTITAT

- Hem ofert un espai de trobada per a infants i joves de diferents entorns
socials i econòmics garantint la participació de les diferents realitats per mitjà
de beques i ajudes a les famílies que ho han necessitat.
- El treball desenvolupat des de la comissió del Pla Educatiu entorn no ha donat
els resultats esperats.
- Hem participat de les reunions de la comissió del lleure. A més a més, hem
compartit recursos amb altres entitats de lleure com l’AEG Anton Vilà.
-Hem desenvolupat una tasca d’educació en el lleure de qualitat guiada per uns
objectius pedagògics establerts a l’inici de curs i en concordança amb l’ideari
de l’entitat.
-Hem donat visibilitat a la parròquia i a l’ajuntament en les activitats que hem
dut a terme a la ciutat, tant en els cartells de promoció de les activitats com fent
referència al suport que rebem en diferents actes.
-Hem participat de diferents activitats obertes a la ciutat com la calçotada,
pratifolk, les caramelles, carnestoltes, mostra d’entitats i pratijoc.
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VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS ALS INFANTS I JOVES:

L’Esplai fa una tasca d’educació integral dels infants i joves, per això hem
plantejat els objectius en les diferents vessants que formalitzen la persona.
Aquests són els objectius per al curs 2014-15 separats en les diferents
vessants de la persona i elaborats basant-nos amb la línia que marca l’ideari de
l’entitat.

Valoració d’objectius per seccions:

Estel (4-6 anys): Comunitària en general bé, la L.(Monitora) va explicar la figura
del consiliari. Costa tolerar les diferències i donar valor a les coses. Higiene ben
treballada. No s’ha fet cap excursió al delta. El fet de que alguns nens portin
bolquers no ha suposat cap problema. Han treballat l’hàbit de caminar. S’ha de
treballar el tema de respectar els companys i fer cas als monitors. Setmana
santa va anar molt bé per treballar. Hem d’aprofitar les colònies.

Neptú (7-9 anys): No entenen la figura del consiliari. Cal treballar el tema de
respectar i acceptar als companys, també han treballat la por positivament. No
han treballat ambiental, com que intentem estalviar a l’hora de fer menjar no
han tingut tant en compte que fos una bona alimentació. Neptú lo peta amb dos
activitats de transcendent. A. i M. els costa centrar-se i estar atents.

Sirrah (10-13 anys): Costa molt que es respectin entre ells i que s’acceptin tal
com són, només respecten al C. (monitor). Relació entre nens I monitors molt
propera i de confiança, potser per això no els respecten tot el que haurien.
Desenvolupar un pensament crític ha sigut molt complicat, hem intentat fer un
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parell d’activitats destinades a això i no han sortit bé. X. C. vol cridar l’atenció,
no està del tot integrat. J.R. s’ha de parlar amb ella perquè no respecta als
companys

Sírius i Padawans (14-18 anys): no han treballat el tema de conèixer la figura
del consiliari però la resta d’objectius comunitaris treballats. Tema ambiental ho
treballaran sobretot a la ruta. Jornades de reflexió com cinefòrums o vídeos per
treballar l’esperit crític i valorar el que tenim han funcionat.

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A LES FAMÍLIES

- Hi ha pares que reconeixen la nostra tasca i altres no.
- El whatsapp potser no és la millor eina per transmetre informació, ho parlarem
al curs vinent.
-Hi ha famílies que són molt properes a la realitat de l’esplai i a l’equip de
monitors. N’hi ha d’altres que no tant.
-És habitual que les famílies que vénen a ajudar a les activitats sempre siguin
les mateixes, hem de trobar la manera d’arribar a totes.
- Segons el reglament intern hem de tenir una junta i tenir un o dos
representants que siguin pares, si ho intentem de cara el curs vinent potser
poden tindre més participació en l’acció educativa dels infants.
- Hauríem de trobar maneres que la participació de les famílies fos més lúdica.

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A L’EQUIP DE MONITORS

-No hem sigut gaire assertius.
-Trobem la necessitat d’agrair més la feina feta.
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-Valorem positivament la formació que ens van oferir des de l’ajuntament, ara
hem de trobar la manera de posar-ho en pràctica.
-Les opinions dels monitors més veterans són més tingudes en compte que les
dels nous.
-Els rols de cadascú han estat molt marcats durant tot el curs.
-Hem de donar més valor als espais que tenim pels monitors.
- El whatsapp costa de fer servir correctament, hem de trobar la manera.

VAORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENT A LA RELACIÓ AMB LA PARRÒQUIA

-Conèixer al rector i vicari: ho treballem molt més amb el vicari que amb el
rector, hi tenim una relació molt més estreta.
-Mantenir una relació estreta entre nens, monitors parròquia: les activitats de la
parròquia en general malgrat els infants hi tenen poca presència.
-Hem potenciat tots el espais de la parròquia.
-Costa transmetre la fe d’una forma lúdica tot i que trobem maneres d’arribar
als més petits.
-Coneixem a part de les entitats de la parròquia i

participem del consell

parroquial i de les activitats com l’Aplec Parroquial, la missa de diumenge de
pasqua i la celebració de St Pere i St Pau.
-En general tots hem trobat el nostre lloc a la parròquia.

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A LA INFRAESTRUCTURA

-Hem mantingut els locals de manera adequada durant el curs.
-Hem aconseguit una impressora i un portàtil per a facilitar la gestió de l’esplai.
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VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A LA ECONOMIA

-Hem obtingut un balanç positiu a final de curs per poder començar l’any vinent.
-Tenim justificades totes les despeses del curs.
-Hem trobat maneres de finançar tots els participants de les nostres activitats,
ja sigui amb beques del MCECC, ajudes de Càritas o ajudes des del propi
centre.
-Hem aprofitat totes les activitats que tenim per augmentar ingressos.
-Hem informat les famílies de les beques del MCECC i de l’Ajuntament al que
tenien accés. Hem notat que les de l’Ajuntament no han pogut ser aprofitades.
-Hem mostrat el balanç econòmic a les famílies i la parròquia com a mostra de
transparència.
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VALORACIÓ

D’OBJECTIUS

REFERENTS

A

LA

RELACIÓ

AMB

EL

MOVIMENT (MCECC)

-Hem participat a totes les reunions de la zona 8 del MCECC (la nostra
federació).
-Hem participat en la organització de les trobades d’infants del MCECC.
-Hem participat a formacions de monitors i responsables ofertades pel MCECC.
-Hem entregat les documentacions en els terminis establerts.
-Hem participat de la Assemblea General Ordinària.

VALORACIÓ D’OBJECTIUS AMB LES RELACIONS EXTERNES

-Hem mantingut una bona relació amb l’ajuntament i les persones
representants.
-Hem complert amb el conveni signat.
-Hem assistit a les reunions de la comissió del lleure.
-Hem participat de la formació proposada des de Joventut.
-Hem participat d’activitats comunes amb altres entitats com el Pratifolk i el
Pratijoc.
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ACTIVITATS

Hem realitzat amb normalitat i de manera satisfactòria totes les activitats que
teníem plantejades al projecte de curs, tant les activitats de dissabte, les
sortides de cap de setmana, les colònies de setmana santa, les colònies d’estiu
i la ruta.

Aquestes activitats s’han desenvolupat seguint la metodologia del PRA
(Programar Realitar i Avaluar) que tenim com a dinàmica habitual en el centre.

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES:

Nom

Inici de curs

Data

11 octubre 2014

Realització

86 ASSISTENTS

Observacions

--

Nom

Castanyada

Data

25 octubre 2014

Realització

160 ASSISTENTS

Observacions

Famílies implicades en la tasca, visita institucional.

Nom

Activitat solidària del 30è

Data

25 octubre 2014
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Realització

120 ASSISTENTS

Observacions

Molts gent de fora de l’esplai hi ha participat.

Nom

Vetllada de Nadal

Data

20 desembre 2014

Realització

200 ASSISTENTS
Públic no excessiu, treure restriccions de cara a l’any vinent.

Observacions
Visita institucional. Una butaca malmesa.

Nom

Carnestoltes

Data

14 febrer 2015

Realització

74 ASSISTENTS

Observacions

Final del recorregut complicat.

Nom

Colònies de Setmana Santa

Data

28 – 31 març 2015

Realització

35 ASSISTENTS

Observacions

Inspecció de la administració, tot correcte.
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Nom

Caramelles

Data

5 abril 2015

Realització

52 ASSISTENTS
No hem aconseguit remolc.
Famílies amb resposta ràpida per resoldre el problema.

Observacions

Manca de resposta per part de l’ajuntament i amenaça per part
de la policia local.

Nom

Pepi Cabezas

Data

9 maig 2015

Realització
Observacions

Ha plogut i hem hagut de canviar-la per jocs d’interior

Nom

Sortida a la platja

Data

6 juny 2015

Realització

78 ASSISTENTS
Les famílies han respost molt bé a l’activitat matinal. També ha

Observacions
funcionat la trobada directament a la platja.

Nom

Romeria a Montserrat

Data

12, 13 i 14 juny 2015

Realització

67 ASSISTENTS
Algunes famílies han pujat diumenge a participar del dinar.

Observacions
Època dolenta, exàmens universitaris i PAU.
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Nom

Final de curs

Data

20 juny 2015

Realització

220 ASSISTENTS
Activitat de tarda amb la col·laboració dels Castellers del Prat.

Observacions

A la nit les famílies esperaven el karaoke de cada any, el
concert no va acabar d’agradar.

Nom

Campionat de futbol

Data

27 juny 2015

Realització

80 ASSISTENTS

Observacions

Han participat molts equips externs a l’esplai, com cada any.

Nom

Calçotada Popular

Data

1 març 2015

Realització

500 ASSISTENTS
Problema imprevist i amb poc temps de reacció amb les taules i

Observacions

l’ajuntament. L’ajuntament va respondre però va portar un mal
de cap important. Famílies molt implicades.
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Nom

Mostra d’Entitats

Data

12, 13 i 14 desembre 2015

Realització
Observacions

--

Nom

Pratijoc

Data

27 desembre 2014 – 03 gener 2015

Realització
Observacions

--

Nom

Fira dels Galls

Data

12, 13 i 14 desembre 2014

Realització
Observacions

--

Nom

Sant Jordi

Data

23 Abril 2015

Realització
Sempre tenim problemes amb la situació de la paradeta, estan
Observacions
mal planificades en els plànols.

Nom

Pratifolk

Data

9 maig 2015

Realització
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Observacions

--
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COLÒNIES DE SETMANA SANTA:

S’han desenvolupat de manera satisfactòria les colònies, del dia 28 al 31 de
març a la casa de colònies Can Riera de Siuret (Fogars de Montclús, La Selva).
L’equip de monitors ha estat format per un total de 10 components, el consiliari
i 4 intendents.
S’ha pogut dur a terme una tasca guiada pels objectius marcats i
desenvolupada a partir de les comissions determinades. Ha estat un moment
per a que els joves de la secció de Padawans (17 anys) desenvolupin
una tasca pràctica de premonitors, preparant, realitzant i avaluant el
Centre d’Interès i les activitats relacionades, tot això amb l’acompanyament de
l’equip de monitors. Han assistit un total de 35 infants i joves, 18 dels quals han
rebut beca del MCECC per tal de poder participar.

COLÒNIES D’ESTIU:

S’han desenvolupat de manera satisfactòria les colònies, del dia 4 al 13 de juliol
a la casa de colònies Can Foix (Cubelles).
L’equip de monitors ha estat format per un total de 10 components i el
consiliari.
S’ha pogut dur a terme una tasca guiada pels objectius marcats i
desenvolupada a partir de les comissions determinades.
El preu d’aquestes colònies ha estat subvencionat per l’esplai en una quantitat
base de 150€ per infant, els participants han pagat 300€ d’un total de 450€.
Han assistit un total de 37 infants i joves, 13 dels quals han rebut beca del
MCECC, 9 de Càritas i 4 de l’Ajuntament per tal de poder-hi participar.
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VALORACIÓ RUTA ESTIU:

S’ha desenvolupat de manera satisfactòria la ruta de Sírius i Padawans, del dia
1 al 13 d’Agost al País Basc, seguint el Camino de Santiago de de Irún fins a
Bilbao.
L’equip de monitors ha estat format per un total de 3 components i el consiliari.
S’ha

pogut

desenvolupar

la

tasca

guiada

pels

objectius

marcats

i

desenvolupada com a projecte de curs pels joves de la secció.
Ha estat una eina d’empoderament i de responsabilitat per als participants el fet
de preparar la ruta i dur a terme activitats per a aconseguir finançament per la
mateixa. Durant tot moment han tingut el suport dels seus monitors que,
finalment, són els responsables de l’activitat.
El preu d’aquestes colònies ha estat subvencionat per l’esplai en una quantitat
base de 232€ per infant, els participants han pagat 200€ d’un total de 432€.
Han assistit un total d’11 participants, 3 dels quals han rebut beca del MCECC i
1 de Càritas per tal de poder-hi participar.

Ambdues activitats d’estiu es financen, en part, gràcies a les campanyes
econòmiques que desenvolupem al llarg del curs (més detalls al tancament
econòmic).
Això suposa un sobreesforç de l’equip de monitors, traient esforços que haurien
de ser dedicats a la tasca educativa.

2
MEMÒRIA C.E. ST PERE I ST PAU 2014-2015

_CALENDARI
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INFRAESTRUCTURA DEL CENTRE

LOCALS:

Locals d’ús compartit amb altres entitats de la parròquia, a excepció de la sala
de monitors, que és d’ús exclusiu del Centre d’Esplai.

Disposem d’un pati privat per a fer activitats, diferents sales (una per cada
secció) i lavabos.

Seguim sense tindre calefacció i sense previsió d’implantació d’aquesta
instal·lació.
Els serveis com la llum i l’aigua estan garantits.

Els locals necessiten un conjunt de millores per tal de poder desenvolupar
l’activitat amb normalitat. Trobem problemes amb l’accessibilitat, l’aïllament, la
instal·lació elèctrica i els lavabos.

La neteja i el manteniment dels locals depèn de l’equip de monitors i és
coordinat des de la comissió neteja. A vegades costa mantindre l’ordre de la
sala de monitors.

MATERIAL D’EQUIP:

Tecnològic:
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Disposem d’un ordinador, una impressora i un equip de so.
L’ordinador i la impressora estan en bon estat.
Algun dels altaveus de l’equip de so comença a mostrar signes de desgast.
Fem ús de projectors personals de manera habitual. Potser seria necessari
aconseguir-ne un.

Intendència:

Disposem de tendes de campanya en mal estat i material de cuina que hauríem
de reforçar.

Tallers:

Disposem de material per a fer tallers en bon estat general.

MATERIAL FUNGIBLE:

Material centralitzat a un local.
Responsables de material garantitzen que hi hagi el material disponible per al
seu ús mitjançant una revisió trimestral i fent el seguiment d’una “llista de la
compra”.
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ASSEGURANÇA:

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una pòlissa d’accidents
per a usuaris i socis amb l’asseguradora Catalana Occident.

SANITAT:

Disposem d’una farmaciola amb un responsable d’aquesta que és estudiant
d’infermeria.

En cas d’urgència, el centre sanitari de referència és el CAP Ramona Via o
l’Hospital Universitari de Bellvitge.
De totes maneres, els serveis d’emergències són els encarregats de respondre
i gestionar aquestes situacions, nosaltres hem de fer ús d’aquests en cas que
sigui necessari.
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ECONOMIA
INGRESSOS CURS
SOCIS
Inscripcions

4.500€

Quotes

0€

Excursions

1.000€
Final de Curs

300€

Castanyada

150€

Torneig de Futbol

471€

TOTAL ALTRES

921€

Altres

TOTAL INGRESSOS SOCIS

6.421€

AJUNTAMENT
Conveni

2.000€

TOTAL INGRESSOS AJUNTAMENT

2.000€

GENERALITAT - MCECC
Conveni

1.500€

TOTAL INGRESSOS GENERALITAT

1.500€

BEQUES
Beques MCECC

1.200€

TOTAL BEQUES

1.200€

CAMPANYES ECONÒMIQUES
Calçotada

5.826,84€

Vetllada de Nadal

750€
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Loteria de Nadal

500€

Pratifolk

1.500€

Caramelles

1.000€

Altres

100€

Fira dels Galls– Sírius/Padawans

362,42€

Castanyada – Sírius/Padawans

111,22€

Pratijoc – Sírius/Padawans

436,20€

Sant Jordi – Sírius/Padawans

826€

Altres – Sírius/Padawans

607€

TOTAL INGRESSOS CAMPANYES

12.019,68€

TOTAL INGRESSOS CURS

23.140,68€

2
MEMÒRIA C.E. ST PERE I ST PAU 2014-2015

INGRESSOS ACTIVITATS RESIDENCIALS
COLÒNIES SETMANA SANTA
4.451,25€

Inscripcions
MCECC

488,75 €

Càrites

345,00€

Beques
Ajuntament
TOTAL BEQUES
TOTAL INGRESSOS COLÒNIES S.

833,75€
5.285,00€

SANTA
COLÒNIES ESTIU
7.828,90€

Inscripcions
MCECC

1.527,20€

Càrites

190,90€

Ajuntament

600€

TOTAL BEQUES

2.318,10€

Beques

TOTAL INGRESSOS COLÒNIES

10.147,00€

ESTIU
RUTA ESTIU
2846,72€

Inscripcions
MCECC

264,96€

Càrites

88,32€

Beques
Ajuntament
TOTAL BEQUES

353,28€
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TOTAL INGRESSOS RUTA
TOTAL INGRESSOS ACT.

3.200,00€
18.632,00€

RESIDENCIALS

INGRESSOS 2014 - 2015
INGRESSOS CURS
INGRESSOS ACTIVITATS

23.140,68€
18.632,00€

RESIDENCIALS
TOTAL

41.772,68€

PROCEDÈNCIA INGRESSOS 2014 - 2015
INGRESSOS PROPIS
AJUNTAMENT
MCECC
CÀRITAS

33.567,55€

80,36%

2.600€

6,23%

4.980,91€

11,92%

624,22€

1,49%

TOTAL
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41.772,68€

DESPESES CURS
IMMOBLE

600€

Manteniment

600€

Lloguer

0€

ASSEGURANCES

307,20€

Assegurança Responsabilitat Civil i Pòlissa

307,20€

ALTRES DESPESES FIXES

112,04€

Compte corrent

100€

Domini web

12,04€

EQUIP DE MONITORS (PERSONAL)

2.484,04€

Formació Continuada (JORESCO)

598€

Dossiers de Seccions

36,5€

Retorn Curs de Monitors

620€

Organització del Curs

819,54€

Sortida Formació

337€

Reunions Equip de Monitors

73€

ZONA 08 - MCECC

140€

Pagament quota anual

140€

ACTIVITATS ORDINÀRIES

6.534,87€

Excursions

2.732€

Vetllada de Nadal

300€

Final de Curs

442,27€

Torneig de Futbol

406,6€

Pratijoc

50€

Castanyada

322€

Material fungible

General

1.382€

Estel

235€

Neptú

200€

Sirrah

165€

Sírius

150€
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Padawans

150€

TOTAL MATERIAL

2282€

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

4.381,35€

Calçotada

2.925,91€

Pratifolk

1.103,02€

Caramelles

352,35€

ACTIVITATS SÍRIUS/PADAWANS

820,47€

Fira dels Galls

159,49€

Sant Jordi

455,38€

Altres

205,6€

ALTRES DESPESES ACTIVITATS CURS

576,16€

Activitat solidària 30è

277,98€

Loteria de Nadal

111,18€

Altres

187€

ALTRES DESPESES CURS

148€

Farmacia

148

DESPESES SECRETARIA –ADMINISTRACIÓ

325,5€

Material Oficina

138,5€

Propaganda Activitats

98€

Material Informàtic

89€

TOTAL DESPESES CURS

16.429,62€
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DESPESES ACTIVITATS RESIDENCIALS
COLÒNIES SETAMANA SANTA
5.631,67€
COLÒNIES ESTIU
Allotjament Pensió Complerta

12.325,5€

Transport

550€

Material

214,48€

Farmaciola

22,93€

Benzina cotxe de suport

82,1€

Equip de monitors

35,11€

TOTAL COLÒNIES ESTIU

13.230,12€

RUTA ESTIU
4.481,27€
TOTAL DESPESES ACT

23.343,06€

RESIDENCIALS

DESPESES 2014 - 2015
DESPESES CURS

16.429,62€

DESPESES ACTIVITATS

23.343,06€
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RESIDENCIALS
DEVOLUCIÓ DEUTE EXTERN

2.000€

TOTAL

41.772,68€

BALANÇ ECONÒMIC 2014 - 2015
INGRESSOS 2014 - 2015

41.772,68€

DESPESES 2014 - 2015

41.772,68€

TOTAL

0,00€
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