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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, entomi aquesta tasca i la ofereixi als nens i
nenes i als nois i noies de la ciutat del Prat de Llobregat.
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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 4 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 assolir els objectius de l’entitat.

ORGANITZACIÓ PER GRUPS D’EDAT
ESTEL (08-11)

15

NETÚ (06-08)

44

SIRRAH (03-05)

28

VEGA (01-02)

7

SÍRIUS (99-00)

6

PADAWANS (98)

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.

•

Hem participat de les reunions de la comissió del lleure. A més a més, hem compartit
recursos amb altres entitats de lleure com l’AEiG 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 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.

Ambiental:
•

Aprendre a reciclar Es treballa, tot i que és millorable. Posar papereres de diferent
tipus ajuda

•

Fer sortides a la natura Poques sortides, sobretot amb els petits

•

Despertar l’interès per anar d’excursió a la natura Es treballa positivament

•

Respectar la natura S’ha treballat a les colònies

•

Conèixer més llocs del Prat i del Delta Es treballa i es valora positivament
Física:

•

Fomentar hàbits saludables (alimentaris, físics,…) Treballat

•

Treballar la higiene Hem de millorar

•

Innovar en les activitats més dinàmiques S’ha innovat tot i que no s’han trobat les
formes

•

Saber estar quiets Es treballa i s’implementen mètodes per aconseguir-ho
Intel·lectual:

•

Ser conscient del lloc en que s’està en cada moment (moments de reflexió) Es
treballa sobretot amb els grans

•

Treballar la cultura a través de diverses activitats Sobretot la cultura popular

•

Desenvolupar la lògica S’ha intentat i es millora sobretot en els mitjans i grans

•

Aprendre a callar quan toca Aprenem noves tècniques

•

Desenvolupar un pensament crític Es treballa sobretot en joves i amb bons resultats

•

Fer conèixer als joves la importància de l’educació en el lleure
correctament
Transcendent:
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S’ha treballat

•

Aprofitar els moments de reflexió en grup i amb un mateix En general, resultat
positiu

•

Conèixer a un mateix Resultat positiu

•

Tenir interès per l’espiritualitat No ho hem treballat, detectem que és per falta de
formació segurament

•

Treballar el transcendent a través de preguntes existencials No ho hem treballat,
detectem que és per falta de formació segurament

•

Valorar les estones de silenci Es va treballant, és un objectiu a llarg termini
Afectiva:

•

Respectar als monitors Es veuen millores tot i que es necessiten més

•

Respectar als companys Es veuen millores tot i que es necessiten més

•

Valorar les diferències entre els infants No es sap com treballar-ho

•

Treballar la empatia En general bé, només en algun cas concret no ha funcionat

•

Potenciar la intel·ligència emocional de cada infant No es sap com treballar-ho, sí el
quan

•

Identificar els propis sentiments Resultat força positiu
Moral:

•

Desenvolupar un pensament crític a través de l’actualitat Es treballa correctament i
amb resultat positiu amb els joves

•

Evitar l’egocentrisme (no mirar tant per un mateix sinó pels altres) Millorable

•

Treballar el companyerisme S’ha de seguir treballant en algunes situacions

•

Crear el seu propi marc moral (adonar-se del que està bé i del que no ho està a partir
de la vivència i del dia a dia) Es destaca la dificultat de treballar-ho amb els més
petits, però es treballa de totes formes
Comunitària:

•

Conviure amb els companys Resultat força positiu, hi ha infants amb els que costa
més

•

Treballar en equip Es va veure clarament a l’activitat de final de curs on tots els
infants van ajudar a desaigüar el pati de la Parròquia

•

Interioritzar hàbits quotidians Hi ha molts hàbits interioritzats, encara queden alguns
dels quals es proposen formes de treballar-ho

2

•

Donar a conèixer l’esplai als teus amics Resultat força positiu, incorporació de molts
nous infants

•

Participar d’activitats solidàries No s’ha participat en cap activitat solidària

•

Desenvolupar un actitud crítica amb l’entorn Treballat i resultat positiu

•

Conèixer moviments i entitats properes Treballat i amb resultat positiu

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A LES FAMÍLIES

•

Parlar amb els pares més directament i temes més concrets Aconseguit

•

Fer activitats on hi participin els pares Participen del torneig de futbol organitzat pel
centre

•

Deixar clar que no cobrem Ha quedat clar en l’exposició de les dades del tancament
econòmic

•

Crear un òrgan on els pares es puguin sentir més partícips amb la tasca pedagògica
que es realitza al centre No aconseguit

•

Buscar la manera de gestionar bé el mitjà de comunicació amb les famílies Més
presència en el nou web i més ús de la pàgina de Facebook

VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE L’EQUIP DE MONITORS

•

Organització monitors: es valora positivament el repartiment de tasques i comissions
a l’inici de curs. Som resolutius quan estem sota pressió, es veu la necessitat de ser-ho
quan estiguem sense pressió.

•

Compromís monitors: es necessita més compromís en vers a les reunions sobretot.

•

Reunions de monitors: menys pesades, s’introdueixen noves metodologies per valorar
que fa que siguin més àgils.

•

Relació entre monitors: falta cohesió. S’han de trobar moments per compartir i passar
estona junts fora de les reunions.

•

Resultats: tot i els problemes que puguin aparèixer, el resultat sempre és bo. I es veu
reflectit en que cada any hi ha més infants al centre.
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•

Presa de decisions: molt lentes.

•

Metodologia de treball: cal trobar una manera unificada de treballar.

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A LA JUNTA

S’ha valorat que es necessita un replantejament de les tasques d’aquestes. Es replanteja
per l’inici del curs 2016-2017.

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENT A LA RELACIÓ AMB LA
PARRÒQUIA

•

Mantenir una bona relació de l’equip de monitors amb el rector i el consiliari
Complert

•

Trobar moments informals de relació amb la rectoria Trobades informals com el
sopar de Nadal

•

Conèixer a les altres entitats que formen part de la Parròquia No treballat

•

Cuidar els espais de la Parròquia Hem tingut cura dels espais

•

Donar a conèixer la funció dels monitors a les diverses entitats de la Parròquia No
treballat

VALORACIÓ D’OBJECTIUS REFERENTS A LA INFRAESTRUCTURA

•

Hem mantingut els locals de manera adequada durant el curs.

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.
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•

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 al tenir uns
llindars massa baixos.

•

Hem mostrat el balanç econòmic a les famílies i la parròquia com a mostra de
transparència.

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 a formacions de monitors i responsables oferides 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
Realitzar i Avaluar) que tenim com a dinàmica habitual en el centre.

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Nom

Inici de curs

Data

17 octubre 2015

Participació

Elevada

Observacions

--

Nom

Castanyada

Data

31 octubre 2015

Participació

Elevada

Observacions

Famílies implicades en la tasca, visita institucional.

Nom

Vetllada de Nadal

Data

19 desembre 2015
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Participació

Elevada

Observacions

--

Nom

Carnestoltes

Data

6 febrer 2016

Participació

Elevada

Observacions

--

Nom

Colònies de Setmana Santa

Data

19 – 22 març 2016

Participació

Elevada

Observacions

--
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Nom

Caramelles

Data

27 març 2016

Participació

Mitja
Males dates. Gent de vacances.
No hem aconseguit remolc.

Observacions

Famílies amb resposta ràpida per resoldre el problema.
Manca de resposta per part de l’ajuntament i amenaça per part de la
policia local.

Nom

Sortida a la platja

Data

4 juny 2016

Participació

Elevada
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

10-12 juny 2016

Participació

Elevada
Alta participació de famílies externes en la pujada.

Observacions

Participació baixa de les famílies.
Època dolenta, exàmens universitaris i PAU.

Nom

Final de curs

Data

18 juny 2016
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Participació

Elevada
Tot i la inundació del pati vàrem poder fer el sopar gràcies al treball de

Observacions
tots i totes.

Nom

Torneig de futbol

Data

25 juny 2016

Participació

Elevada

Observacions

--

Nom

Calçotada Popular

Data

6 març 2016

Participació

Molt elevada
Famílies molt implicades.

Observacions
Activitat en la que ve molta gent del Prat aliena al centre.
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Nom

Pratijoc

Data

27 desembre 2015 – 03 gener 2016

Participació
Observacions

--

Nom

Fira dels Galls

Data

11, 12 i 13 desembre 2015

Participació
Paradeta organitzada pels joves on treuen diners per marxar de
Observacions
travessa.

Nom

Sant Jordi

Data

23 Abril 2016

Participació
Observacions

--

Nom

Pratifolk

Data

7 maig 2016

Participació

Baixa
Barra organitzada amb l’Antón Vilà, per motius meteorològics no es

Observacions
pot realitzar.
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COLÒNIES DE SETMANA SANTA

S’han desenvolupat de manera satisfactòria les colònies, del dia 19 al 22 de març a la
casa de colònies Can Solà (Vilobí d’Onyar, La Selva).
L’equip de monitors ha estat format per un total de 15 monitors/monitores, el consiliari
i 3 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 pre-monitors, preparant, realitzant i avaluant
el Centre d’Interès (Víkings) i les activitats relacionades, tot això amb l’acompanyament
de l’equip de monitors.
Han assistit un total de 54 infants i joves, dels quals 11 han rebut beca per part del
MCECC.

COLÒNIES D’ESTIU

S’han desenvolupat de manera satisfactòria les colònies, del dia 22 al 31 de juliol a la
casa de colònies Casal de l’Esperança (Ogassa, El Ripollès).
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 44 infants, 23 dels quals han rebut beca.
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VALORACIÓ RUTA ESTIU

S’ha desenvolupat de manera satisfactòria la ruta de Sírius i Padawans, del dia 30 de
juliol al 11 d’agost des de la Seu d’Urgell fins Andorra la Vella seguint el camí de
retrobament.
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
215€ per infant, els participants han pagat 225€ d’un total de 440€.
Han assistit un total d’8 participants, 2 dels quals han rebut beca 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.
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CALENDARI
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La ruta va tenir lloc des del dia 30 de juliol al 11 d’agost.

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. No
tindria sentit la implantació d’aquesta degut a la inexistència d’aïllament. 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. A part de problemes amb l’aïllament tèrmic, hi ha més problemes com
l’accessibilitat, humitats, 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 mantenir l’ordre de la sala de monitors.

MATERIAL D’EQUIP
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TECNOLÒGIC

Disposem d’un ordinador, una impressora i un equip de so.
L’ordinador comença a fallar i la impressora està en bon estat.
Algun dels altaveus de l’equip de so i la taula de l’equip comencen a mostrar signes de
desgast.
Fem ús de projectors tarats donats per part d’empreses privades. Seria necessari algun
aconseguir-ne un en bon estat.

INTENDÈNCIA
Disposem de tendes de campanya en mal estat, tot i que s’ha comprat un altre de nova.
S’hauria de renovar el material d’acampada. El material de cuina està en bon estat en
general.

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

MATERIAL FUNGIBLE

Material centralitzat a un local.
Responsables de material garanteixen 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. Tot i que les farmacioles no tenen cap sentit tenir-les ja que als nens
només se’ls pot donar aigua i sabó.
En cas d’urgència, el centre sanitari de referència és el CUAP 17 de Setembre 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.

FORMACIÓ

Finalment es formen 4 monitors en els cursos residencials d’estiu del MCECC a la casa
de colònies de la Ruca (La Pobla de Lillet, el Berguedà)
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ECONOMIA

INGRESSOS CURS
SOCIS
Inscripcions

4 345 €

Quotes

0€

Excursions

759 €

Altres

Final de Curs

850 €

Torneig de Futbol

471 €

TOTAL ALTRES

1 321 €

TOTAL INGRESSOS SOCIS

6 425 €

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

5 607,50 €

Vetllada de Nadal

400 €

Caramelles

929,66 €
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Activitats Sirius i Padawans

850 €

Festa Major Carrer Ferran Puig

850 €

TOTAL INGRESSOS CAMPANYES

8 637,16 €

TOTAL INGRESSOS CURS

19 762,16 €
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INGRESSOS ACTIVITATS RESIDENCIALS
COLÒNIES SETMANA SANTA
Inscripcions

5 810 €
MCECC

488,75 €

Càritas

345 €

Beques
Ajuntament
TOTAL BEQUES
TOTAL INGRESSOS COLÒNIES S. SANTA

833,75€
6 643,75 €

COLÒNIES ESTIU
Inscripcions

8 920 €
MCECC

1 260 €

Càritas

365 €

Ajuntament

315 €

TOTAL BEQUES

1 940 €

Beques

TOTAL INGRESSOS COLÒNIES ESTIU

10 860 €

RUTA ESTIU
Inscripcions

1 800 €

TOTAL INGRESSOS RUTA

1 800 €

TOTAL INGRESSOS ACT. RESIDENCIALS

19 303,75 €

INGRESSOS 2015 - 2016
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INGRESSOS CURS

19 762,16 €

INGRESSOS ACTIVITATS RESIDENCIALS

19 303,75 €

TOTAL

40 065,91 €

PROCEDÈNCIA INGRESSOS 2015 - 2016
INGRESSOS PROPIS

32 592,16 €

81,35 %

2 315 €

5,78 %

MCECC

4 448,75 €

11,10 %

CÀRITAS

710 €

1,77 %

AJUNTAMENT

TOTAL

2

40 065,91 €

DESPESES CURS
IMMOBLE

600 €

Manteniment

600 €

ASSEGURANCES

352 €

Assegurança Responsabilitat Civil i Pòlissa

352 €

ALTRES DESPESES FIXES

156,95 €

Compte corrent

148 €

Domini web

8,95 €

EQUIP DE MONITORS (PERSONAL)

1 038,40 €

Formació Continuada (JORESCO)

85 €

Retorn Curs de Monitors

423,75 €

Organització del Curs

437,40 €

Sortida Formació

92,25 €

ZONA 08 - MCECC

196,48 €

Pagament quota anual

196,48 €

ACTIVITATS ORDINÀRIES

3 998,47 €

Excursions

1 917,82 €

Vetllada de Nadal

108,98 €

Final de Curs

619,06 €

Torneig de Futbol

375 €

Pratijoc

21,40 €

Castanyada

121,80 €

Material fungible

2

General

256,32 €

Estel

181,15 €

Neptú

100,39 €

Sirrah

166 €

Vega

32,72 €

Sírius i Padawans

97,83 €

TOTAL MATERIAL

834,41 €

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

4 430,64 €

Calçotada

3 252,58 €

Pratifolk – Ferran Puig

1 156,01 €

Caramelles

22,05 €

ACTIVITATS SÍRIUS/PADAWANS

608,47 €

Fira dels Galls

52,65 €

Sant Jordi

396,87 €

Altres

158,95 €

TOTAL DESPESES CURS

11 381,41 €

2

DESPESES ACTIVITATS RESIDENCIALS
COLÒNIES SETAMANA SANTA
7 449,50 €
COLÒNIES ESTIU
Allotjament Pensió Complerta

15 795 €

Transport

750 €

Material

530 €

Farmaciola

100 €

Benzina cotxe de suport

155 €

Equip de monitors

200 €

TOTAL COLÒNIES ESTIU

17 530 €

RUTA ESTIU
3 705 €
TOTAL DESPESES ACT RESIDENCIALS

28 684,50 €

DESPESES 2015 - 2016
DESPESES CURS

11 381,41 €

DESPESES ACTIVITATS RESIDENCIALS

28 684,50 €

TOTAL

40 065,91

2

BALANÇ ECONÒMIC 2015 - 2016
INGRESSOS 2015 - 2016

40 065,91 €

DESPESES 2015 - 2016

40 065,91 €

TOTAL

0,00 €

2

