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ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
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PRESENTACIÓ

Un treball de Una tasca de
present i futur qualitat al Prat
Això és l’Esplai Sant Pere i sant Pau per a les
parròquies del Prat. Perquè l’entenem com
l’esforç que cal fer per convocar, acompanyar i
proposar a aquests infants, adolescents i a les
seves famílies el que hem rebut i el que hem
descobert en l’Evangeli de Jesús de Natzaret.
Com fem també a tots els altres grups
parroquials amb els que l’esplai fa xarxa.
És evidentment un treball de futur, perquè
essent una entitat educativa per a infants,
adolescents i joves, som molt conscients que
aquests infants seran els homes i dones que
demà tindran responsabilitats socials,
econòmiques, familiars... en la nostra ciutat, el
nostre món i la nostra Església. Però és també
un treball de present, perquè creiem que cada
moment de la vida i cada circumstància (també
els propis de la infància, l’adolescència, la
joventut...) els podem il·luminar amb l’esperança
i la crida a l’amor fratern en els que creiem i que
donen sentit al que som i fem.
Volem que aquesta sigui la nostra aportació..

Josep Torrente
Rector
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El curs 17-18 ha estat el primer dels 3 cursos
en que anirem escassos de membres dins
l'equip de monitors i és el principal repte que
ens vé per davant. A més a més, aquests anys
coincideixen amb un augment de la
demografia entre els usuaris de l'Esplai que no
ens permet donar abast.
No obstant, hem realitzat una tasca educativa
de qualitat per a prop d'un centenar de
pratencs i pratenques que cada dissabte
gaudeixen de les nostres activitats.
L'Equip de monitors i monitores estem
contents dels resultats obtinguts i esperem
poder-los repetir els proper anys que
acompanyats d'una millora de la
infraestructura que també estem realitzant
consolidin els propers anys d'història del
Centre a El Prat.

Alberto Hernández
Responsable general
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SANT PERE I SANT
PAU, 34 ANYS AL
SERVEI DELS
INFANTS
DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ GENERAL
El Centre d'Esplai Sant Pere i Sant Pau ha dedicat els seus esforços des de 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 els faciliti una forma d'expressar-se i pensar lliurement, tot potenciant la seva creativititat 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 l'educació formal (escola) i la informal
(amics, televisió, família...) 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 infants i joves 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 d'homogeneització de certs canons
socials, un augment de la diversitat cultural fruït de les migracions i amb una certa 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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L'ESPLAI EN
XIFRES
92 INFANTS

13 MONITORS/ES

204 ACTIVITATS

A L'ESTIU:

49 INFANTS A
COLÒNIES

13 INFANTS A RUTA

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 assolir els
objectius de l'entitat.
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RELACIONS
AMB ALTRES
ORGANITZACIONS

AJUNTAMENT DEL PRAT
Mitjançant un conveni l'Ajuntament del Prat ens facilita serveis econòmics i logístics al
seu abast com a reconeixement de la nostra tasca a la ciutat.
L'Esplai participa d'espais organitzats per l'Ajuntament com la Comissió de Lleure, el
Pratijoc , la Rua de Carnaval i el Consell Municipal de Joventut.
També hem siganat l'Acord de Ciutat pel Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social.

MOVIMENT DE CENTRES D'ESPLAIS CRISTIANS CATALANS
Com a membres del Moviment enguany hem participat de l'Assemblea General, la
Trobada Vèrtex, les activitats que s'han organitzat des de la nostra zona i els cursos
residencials de directors.
El Moviment ens ha facilitat també beques per als infants que les han necessitat.

PARRÒQUIA SANT PERE I SANT PAU
Com a part de la Parròquia hem continuat participant del Consell Pastoral i de
diverses activitats de la mateixa que com a novetat destaca la Nit dels Refugiats.
A partir de l'any vinent coorganitzarem aquesta activitat al incorporar-nos al Grup
d'Acció Social de l'Església al Prat.

ALTRES RELACIONS
Mantenim els convenis amb el Centre de Normalització Lingüística respecte a l'us i promoció del
català.
Compartim material amb unes 10 entitats culturals i de lleure del Prat.
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ÒRGANS DE
GOVERN

JUNTA DEL CENTRE

EQUIP PEDAGÒGIC

RESPONSABLE GENERAL
Alberto Hernández

RESPONSABLE PEDAGÒGICA
Sandra Nuñez

RESPONSABLE PEDAGÒGICA RESPONSABLE D'ESTEL
Eire Diaz
Sandra Nuñez
CONSILIARI
Carles Muñiz

RESPONSABLE DE NEPTÚ
Gerard Llamas

TRESORERIA
Eire Diaz
Marc Quinto

RESPONSABLE DE SIRRAH
Marc Fernández

SECRETARIA
Eric Fernández
FAMÍLIES
Albert Garcia
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RESPONSABLE DE VEGA
Nil Moreno

EQUIP DE MONITORS/ES
Eire Diaz
Marc Quinto
Laia Ibern
Gerard Llamas
Sergi Merodio
Eulalia Saguer
Marc Fernandez
Alberto Hernández
Sandra Nuñez
Nil Moreno
Sílvia Sánchez
Eric Fernandez
Albert Garcia
Carles Muñiz

RESPONSABLE DE SIRIUS
Eric Fernandez
RESPONSABLE DE PADAWANS
Albert Garcia
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VALORACIÓ DELS
OBJECTIUS
OBJECTIUS GENERALS
Oferir un espai de trobada per a infants i joves de diferents entrons socials
i econòmics.
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.
Estar en contacte amb altres entitats de lleure per tal de millorar la nostra
tasca.
Hem participat de les reunions de la comissió de lleure i del Pratijoc. A més a
més, hem compartit recursos amb l'AEIG Anton Vilà i l'AEIG Conxita Busquets.
Oferir una realitat d'educació en el lleure de qualitat, dirigida per objectius
pedagògics adequats.
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.
Amb la tasca de l'Esplai, donar a conèixer la Parròquia a la ciutat.
Hem donat visibilitat a la parròquia 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.
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OBJECTIUS PEDAGÒGICS. ESTEL
Treballar el quotidià.
Hem treballat el quotidià en el dia a dia d'Esplai rentant-nos les mans, recollint la
sala...
Perdre la por a dormir fora de casa.
Hem dormit a l'Esplai un cop durant el segon trimestre. Ens ha faltat temps per
poder dormir fora del Prat un cap de setmana i així més infants haurien vingut
de colònies.
Enfortir la relació entre ells.
La relació entre ells és molt millor tret de l'excepció d'un infant que tot i això ha
progressat al llarg del tercer trimestre -des que es a l'Esplai- i esperem continui
els propers cursos.
Aprendre els beneficis d'una vida saludable.
Durant el curs hem practicat força l'esport alhora que hem realitzat diversos
tallers de cuina amb elements saludables.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS. NEPTÚ
Treballar el quotidià.
Hem treballat el quotidià en diverses excursions i ara recullen tot el que utilitzen
i deixen els espais nets.
Aprendre valors.
Hem aconseguit que treballin alguns valors tot i això no hem tingut temps per
aprofundir-ne tot el que ens hagués agradat.
Desenvolupar l'autonomia
Els infants són molt més autònoms que quan vam començar el curs. Avui és
cada cop menys necessari ajudar-los a fer la motxilla, rentar-se les dents...
Encara ens queda per això incidir en algun infant.
Captar l'atenció amb el centre d'interés.
El Centre d'interés de videojocs i noves tecnologies ha aconseguit captar la seva
atenció al màxim. Gràcies a aquest s'han endinsat en la immensa majoria
d'activitats.
Cohesionar el grup.
Els infants estan dividits en alguns grupets amb alguns infants que van força
sols. Cal seguir treballant-ho els propers cursos.
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OBJECTIUS PEDAGÒGICS. SIRRAH
Cohesionar els infants.
Els infants estan una mica més cohesionats que quan va començar el curs. Tot i
això cal seguir insistint, en especial en el tracte entre ells.
Crear grups mixtes.
Hi ha dificultats en que per si sols crein els grups mixtes, tendeixen a separar-se
per gènere. D'altra banda, un cop els hi creem el grup mixte nosaltres saben
entendre's entre ells i elles.
Aprendre a callar.
Hem aconseguit que ens escoltin mentre expliquem les activitats de la secció.
Segueix costant quan tenim a tots els infants del Centre.
Fomentar les ganes caminar.
Caminen molt més i s'ho passen bé mentre ho fan. El permetre que ells
mateixos decideixin l'itinerari els anima a realitzar-lo.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS. VEGA
Millorar la cohesió del grup.
La cohesió del grup es manté semblant a com va començar el curs. Hem
detectat un cas de bullying en el qual estem intervenint.
Fomentar el treball en equip.
Treballen en equip ajudant-se a superar les diverses dificultats que els hi
apareixen.
Trencar l'egoisme.
La majoria d'infants tenen una actitud cooperativa amb la resta de membres del
grup. Tot i això encara ens falta que això incideixi en alguns infants del grup que
casualment són els líders.
Reflexionar sobre l'us de la tecnologia.
A diverses activitats s'ha treballat la dependència que tenen de la tecnologia
provocant el canvi d'algun hàbit que tenien. Alhora també s'han desenvolupat
activitats que ensenyaven altres tecnologies als infants.
Conèixer i respectar els companys i monitors d'altres seccions.
El respecte pels monitors i pels companys d'altres seccions ha millorat. No
obstant, no el podem considerar assolit pel cas de bullying detectat a la mateixa
secció.
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OBJECTIUS PEDAGÒGICS. SIRIUS
Treballar el compromís.
Els infants han dedicat moltes hores a l'Esplai en la preparació d'activitats
solidàries. Ha faltat una mica de dedicació a preparar la Ruta però ho han acabat
fent.
Iniciar-se en el voluntariat.
Els infants s'han apropat a l'entitat Stop Mare Mortum i s'han conscienciat sobre
els fenòmens migratoris. També han organitzat una activitat solidària per
recaptar diners per a aquesta entitat.
Fer grup.
Els infants es senten un grup i comencen a fer vida junts fora de l'Esplai. Tot i
aixo, de tant en tant tenen algun problema entre ells que triga en solventar-se.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS. PADAWANS
Conèixer el funcionament de les diverses comissions de l'Esplai.
Els infants han conegut el funcionament del Centre tot participant d'alguna
comissió per tal d'esdevenir monitors el proper curs.
Desenvolupar la psicomotricitat fina.
Els infants encara han de millorar força en aquest aspecte, no són grans artistes
però tenen altres habilitats que hem de valorar.

OBJECTIUS REFERENTS A L'EQUIP DE MONITORS
Improvisar menys.
S'han improvisat algunes coses. Tot i això, no es valora negativament l'objectiu
perquè han estat menys coses que el curs anterior.
Construir i no destruir.
La figura del moderador i alguna dinàmica han provocat l'assoliment d'aquest
objectiu.

OBJECTIUS REFERENTS A LA PARRÒQUIA
Participar a les activitats.
Ha augmentat la participació respecte el curs anterior. Tot i això, cal que
segueixi augmentant.
Assitir al Consell Pastoral.
S'ha assistit a totes les reunions on se'ns valora positivament.
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OBJECTIUS REFERENTS A LES FAMÍLIES
Tenir una comunicació efectiva.
S'ha posat en marxa l'ús del correu electrònic per a les comunicacions reduint
l'us de paper. Tot i això encara s'abussa del Whatsapp.
Fer-les partícips.
No hem fet reunions trimestrals per avaluar els objectius com ens haviem
marcat. Les famílies tampoc han estat gaire col·laboradores de les activitats.
L'any vinent abordarem aquest tema en profunditat.

OBJECTIUS REFERENTS A L'ECONOMIA
Obtenir un balanç positiu al final de curs, que ens peremeti començar el
nou curs amb diners per afrontar l'inici.
Hem començat el nou curs amb diners per fer les pagues i senyals de les cases
de colònies.
Tenir justificades amb factures totes les despeses del curs.
Tenim justificades totes les despeses del curs. Alguns membres han demanat la
consulta d'algunes i els hi hem facilitat.
Finançar aquells infants amb dificultats per accedir a les nostres activitats.
Els diners no poden ser un motiu perquè cap infant es quedi sense lleure
educatiu.
Hem trobat maneres de finançar a tots els participants, ja sigui amb beques o
amb ajudes del propi centre i flexibilitat en els pagaments.
Tenint el compte el context actual, fer més activitats per augmentar els
ingressos.
Hem aprofitat totes les activitats que tenim per a recaptar ingressos.
Informar a les famílies de les beques a les que tenen accés.
Hem informat a totes les famílies de les beques que s'ofereixen al MCECC i a
l'Ajuntament, i les hem ajudat en la seva tramitació.
Mostrar els pressupostos i els balanços a la Parròquia i a les famílies com a
element bàsic de transparència.
Hem mostrat els balanços i pressupostos a les famílies i a la Parròquia.
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OBJECTIUS REFERENTS A LA RELACIÓ AMB EL MOVIMENT
Participar en les diferents reunions de la zona de la nostra federació, el
MCECC.
Hem participat a totes les reunions de la zona 8 del MCECC.
Participar de les formacions proposades des del MCECC.
Hem participat a la formació d'excursions i a la de beques ofertes pel MCECC.
Entregar les documentacions en els terminis establerts.
Hem entregat les documentacions de beques en els terminis que ens han
marcat.

OBJECTIUS REFERENTS A LES RELACIONS EXTERNES
Mantenir una bona relació amb l'Ajuntament i els seus representants.
Hem mantingut bona relació amb l'Ajuntament i les persones que el
representen.
Complir el conveni signat.
Hem complert el conveni signat amb l'Ajuntament.
Assistir regularment a les reunions de la Comissió d'Entitats de Lleure.
Hem assistit a força reunions de la Comissió tot i que enguany ha disminuit la
seva influència.
Participar en les activitats comunes amb les altres entitats com el Carnaval
i l'Altraveu.
Hem participat del Carnaval i el Pratijoc amb la resta d'entitats de lleure.
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VALORACIÓ DE
LES ACTIVITATS
INICI DE CURS
28 d'octubre de 2017
Participació elevada (90 infants)
Es va endarrerir una setmana de la data prevista per l'empressonament del líders independentistes
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

CASTANYADA
28 d'octubre de 2017
Participació elevada (150 persones)

FIRA AVÍCOLA

16 i 17 de desembre de 2017
Participació baixa (40 persones)
El canvi d'ubicació de la fira i la nostra localització en el nou recinte provocaren una considerable
disminució d'afluència.

VETLLADA DE NADAL
23 de desembre de 2017
Participació elevada (200 persones)

PRATIJOC
23 de desembre de 2017 a 3 de gener de 2018
Participació elevada (Dades de l'Ajuntament del Prat de Llobregat)

CARNAVAL
10 de febrer de 2018
Participació baixa (30 persones)
La coincidència amb la Rua d'Adults on participen les AMPAs ens redueix molt la participació. El
curs vinent deixarem de participar en aquesta activitat.
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CALÇOTADA POPULAR
4 de març de 2018
Participació elevada (400 persones)
Hem esgotat tots el tíquets tot i la pluja. A la propera edició ampliarem en 50 persones.

COLÒNIES DE SETMANA SANTA
24 a 27 de març de 2018
Participació mitjana (42 infants)
La participació es manté estable però es reduida comparada amb estiu -obertes a menys franja
d'edat- perquè moltes famílies aprofiten per marxar de vacances.

CARAMELLES
1 i 8 d'abril de 2018
Participació mitjana (40 infants)
Hem augmentat la participació al repartir el benefici obtingut únicament entre els infants que hi
participen.

SANT JORDI
23 d'abril de 2018
Participació elevada (250 persones)

NIT DELS REFUGIATS
5 de maig de 2018
Participació elevada (150 persones)

ROMERIA A MONTSERRAT
8 a 10 de juny de 2018
Participació elevada (50 infants)

FINAL DE CURS
16 de juny de 2018
Participació elevada (170 persones)

TORNEIG DE FUTBOL
8 a 10 de juny de 2018
Participació elevada (80 persones)
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COLÒNIES D'ESTIU
20 a 29 de juliol de 2018
Participació elevada (55 infants)
S'han desenvolupant de manera satisfactòria a la casa de Colònies l'Aldric (Santa Cristina d'Aro,
Baix Empordà).
L'equip de monitors ha estat format per un total de 7 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 d'entre 150 i 180
euros per infant dels 450 que costava.
Han assistit 55 infants del quals 2 han rebut beca del moviment i 3 un ajut del propi centre.

RUTA D'ESTIU
20 a 31 de juliol de 2018
Participació elevada (14 infants)
S'han desenvolupant de manera satisfactòria entre Pamplona i Zarautz (Navarra i Euskadi).
L'equip de monitors ha estat format per un total de 3 components i el consiliari
S'ha pogut dur a terme una tasca guiada pels objectius marcats i desenvolupada com a projecte de
curs pels propis joves.
El preu d'aquesta ruta ha estat subvencionat. Els infants han pagat 200 o 170 euros dels 400 que
costava.
Han assistit 14 infants del quals 1 ha rebut beca del moviment i 1 un ajut del centre.

Ambdues activitats es financen gràcies a les campanyes econòmiques que desenvolupem al llarg
del curs.
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INFRAESTRUCTURA

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 tenir 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 i enguany una esquerda apareguda des de l’estiu en
un tancament no estructural.
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 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. No s’ha adquirit cap durant
aquest curs.
Durant aquest curs hem comprat un Servidor per a poder emmagatzemar tota la informació que
generem.
Memòria de curs 2017-2018
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MATERIAL D'INTENDÈNCIA
S’ha renovat el material d’acampada i cuina.
Hem adquirit una carpa perquè no en teniem i una olla per a guardar carn ja cuinada.

MATERIAL PER A 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”.

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.
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FORMACIÓ

FORMACIÓ DE L'EQUIP DE MONITORS/ES
el Centre ha disposat de 2 carnets de director i 5 de monitor durant les diverses activitats. A més a
més, durant l'any s'ha obtingut un altre carnet de monitora i un de director alhora que s'ha
realitzat una formació de directora.
També hem participat d'una formació organitzada pel MCECC sobre excursionisme i muntanya,
Tres membres de l'equip han realitzat la formació en Manipulació d'Aliments organitzada per
l'Ajuntament del Prat.

ACOLLIDA DE PERSONES EN PRÀCTIQUES
Durant el tercer trimestre i les activitats d'estiu hem acollit a una monitora que realitzava les
pràctiques per treure's el carnet.
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ECONOMIA
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