
PREÀMBUL 

La interacció dels diferents components de la comunitat i la naturalesa del servei que es 
desenvolupa a l’Esplai, fan imprescindible unes normes que regulin el seu funcionament, un 
reglament que estableixi drets, deures, maneres de fer, d’organitzar-se i també d’abordar els 
possibles conflictes que sorgeixin seguint l’ideari de l’Associació. És en aquest context en el 
qual se situa el present reglament. 

D’altra banda, la renovació constant de l'Esplai fa que les estructures internes i els criteris que 
regeixen el seu funcionament ordinari s’hagin d’actualitzar i/o revisar cada 2 anys. A 
excepció dels annexos que es renovaran anualment. 

Les Lleis que incideixen més directament en l’elaboració del reglament de règim intern 
d’aquest Esplai són les següents: la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 

A aquestes dues lleis, cal afegir el Reglament de Règim Intern del Col·legi Sant Miquel i els 
estatuts de l’Esplai. 

Tenint en compte tot això, heus aquí les parts què consta el reglament del nostre Esplai: 

-  El Títol preliminar presenta la definició de l’Esplai, recull els elements bàsics del seu model 
educatiu i defineix la comunitat educativa.  

-  L’organització de l’Esplai, pel que fa als òrgans de govern i gestió, està descrita amb detall 
en el Títol primer. S’hi concreta el camp d’acció de cada un dels òrgans de govern 
unipersonals i dels òrgans col·legiats així com la relació de l’Esplai amb el Col·legi Sant 
Miquel. 

-  El funcionament de l’Esplai ocupa els quatre capítols del Títol segon. S’hi descriu com 
s’han de programar i dur a terme les principals activitats de l’Esplai. També queden descrites 
les funcions de cada comissió de treball anual. 

-  En el Títol tercer dediquem un capítol a cada un dels membres de l’Esplai, tot indicant els 
seus drets i deures. També s’explica el procés d’entrada a monitors/es. 

L’elaboració d’aquest reglament ha estat impulsada i coordinada per la comissió encarregada 
de l’elaboració del mateix i la Junta Directiva.  

La redacció final ha estat aprovada per la direcció del Col·legi Sant Miquel i posteriorment 
per l’Assemblea General Ordinària en la reunió celebrada el dia 30 de setembre de 2017. 



 

TÍTOL PRELIMINAR: NATURALESA I FINALITAT 
DE L’ESPLAI 

Capítol 1r: Definició de l’Esplai 

Article 1 

L’Esplai Sant Miquel és una associació juvenil catalana, catòlica, sense ànim de lucre, 
vinculada al Col·legi Sant Miquel compromesa en l’educació en el lleure i en el creixement 
integral dels infants i joves que assisteixen a les activitats.  

Article 2 

L’Esplai està inscrit al cens del registre d’associacions amb el número 544, al cens d’entitats 
de voluntariat de Catalunya amb el número 497 i el seu número d’identificació fiscal (NIF) és 
G60511037. També consta amb el número 253 al Registre d’Associacions del Departament de 
Justícia. 

Article 3 

El domicili de l’entitat s’estableix a Barcelona i radica al carrer Rosselló 175, a les 
instal·lacions del Col·legi Sant Miquel.  

Article 4 

Les activitats de l’Esplai Sant Miquel estan dirigides a infants i joves, la majoria dels quals 
són alumnes del Col·legi Sant Miquel, amb l’edat definida a l’article 96. 

Capítol 2n: L’ideari de l’Esplai 

Article 5 

A nivell antropològic, s’intenta promoure el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic 
de les següents facultats dels infants i joves: 

• Físiques: Cultivar la força, la resistència, la velocitat, l’agilitat, la destresa, l’habilitat 
manual i els sentits, conèixer, acceptar i tenir cura del propi cos. 

• Intel·lectuals: Obertura i gestió del propi aprenentatge, saber aplicar els propis 
coneixements i cultivar-ne de nous, i desenvolupar la capacitat crítica i l’habilitat 
comunicativa. 

• Espirituals: Orientades a un mateix (trobar la pau interior, valorar les petites coses...) i 
orientades als altres (descobrir la felicitat en ajudar als altres, sentir-se germà dels 
companys, descobrir la importància del perdó en contraposició a la rancúnia i la 
venjança...). 

• Afectives: Reconèixer i expressar els propis sentiments, superar les pròpies pors i 
establir relacions positives. 

• Socials: Desenvolupar el sentit de la responsabilitat i el compromís, saber comunicar-
se i relacionar-se, i cooperar i actuar amb la societat. 



Amb la finalitat, tot això, de crear una societat formada per homes i dones responsables, 
compromesos i crítics, ajudant-los a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 
intel·lectuals i afectives i a acceptar les seves pròpies qualitats i limitacions i les dels altres. 

Article 6 

A nivell pedagògic, amb els infants i joves pretenem: 

• Crear un ambient que promogui l’exercici de la cooperació i la solidaritat. 

• Orientar-los en la lectura serena, objectiva i crítica de tots els elements que configuren 
la societat. 

• Promoure la seva preparació humana perquè adoptin una actitud decidida i ferma en la 
societat i hi aportin els fruits del seu propi treball creatiu. 

• Ajudar-los a comunicar-se amb els altres i a expressar les seves pròpies conviccions i 
experiències. 

• Donar-los autonomia a l’hora d’exercir la llibertat perquè es prenguin decisions de 
manera responsable i crítica. 

• Portar-los al coneixement, l’acceptació i la superació d’ells mateixos. 

• Despertar i desenvolupar la sensibilitat cap al medi natural. 

Article 7 

Assumim la dimensió ètica i transcendent com a una dimensió pròpiament humana. Per això, 
nosaltres aprenem i eduquem en base a tots els valors universals, que es troben presents en 
totes les religions com ara la religió cristiana i concretament la religió catòlica. Intentem oferir 
una resposta i reflexió als grans interrogants que se li poden plantejar a la persona humana. 

Tanmateix, sabem que l’existència d’altres religions és una realitat que exigeix respecte i 
comprensió i, en conseqüència, la nostra proposta religiosa no pretén condicionar la llibertat 
de cap dels seus membres, tant educadors com famílies. 

Article 8 

En realitzar el nostre projecte educatiu tenim en compte en la nostra actuació els següents 
criteris: 

• Procurar que les nostres actuacions responguin als interessos dels infants i joves i 
tinguin connexió amb les seves experiències personals. 

• Provar de donar resposta a les qüestions i problemes que se’ls plantegi tot afavorint 
l’enriquiment progressiu i evolutiu dels seus principis. 

• Desenvolupar el seu esperit crític perquè siguin conscients i conseqüents amb les 
seves idees. 

• Guanyar qualitat de vida tenint cura del medi natural. 

• Fomentar la maduració psicomotora i el desenvolupament psicomotor. 



• Insistir en la relació de cooperació i comprensió cap als altres per posar de manifest els 
aspectes enriquidors de la convivència. 

• Ajudar als infants i joves a comprendre i acceptar la sexualitat i reconèixer la seva 
importància en la formació de la pròpia personalitat. 

• Rebutjar qualsevol tipus de discriminació en qualsevol àmbit. 

Capítol 3r: Membres de l’Esplai 

Article 9 

L’Esplai està format per monitors/es, premonitors/es, postmonitors/es, monitors/es de suport, 
col·laboradors i els infants, els joves i els seus familiars.  

• Monitors/es: són els socis de l’associació, definits a l’article 4.2 dels estatuts com tota 
aquella persona, que com a mínim, tingui un any d’experiència com a premonitor/a i 
hagi estat ratificat per l’Assemblea General Ordinària. 

• Premonitor/a: són associats amb poder restringit de l’associació, definits a l’article 
4.3.a dels estatuts com tota aquella persona que ha expressat la voluntat de ser 
monitor/a amb una edat mínima de 16 anys. 

• Postmonitors/es: són associats veterans de l’associació, definits a l’article 4.3.b dels 
estatuts com tota aquella persona que, com a mínim, hagi estat 5 anys com a  
monitor/a i expressi la voluntat de ser postmonitor/es.  

• Monitor/a de suport: són aquells premonitors/es que no estan capacitats per adquirir 
totes les responsabilitats del càrrec de monitor/a, i per tant la seva tasca en l’equip de 
monitors/es serà des d’un punt de suport. No assumint mai responsabilitats envers els 
infants i joves i sempre sota la supervisió d’un monitor/a, sent avaluat el seu procés 
d’aprenentatge a les Assemblees de Control. 

• Col·laboradors: són aquelles persones que s’ofereixen desinteressadament en aquelles 
activitats que ho requereixin. El grup de col·laboradors està format majoritàriament 
per exmonitors/es i gent propera al grup de monitors/es.  

• Infants, joves i famílies: són els usuaris de l’associació, definits a l’article 4.4 dels 
estatuts com tota aquella persona que de manera lliure i voluntària, tingui interès en les 
finalitats de l’Esplai i se’n beneficiï pagant una quota. 

L’equip de monitors/es el formen els monitors/es, els premonitors/es, els monitors/es de 
suport i els postmonitors/es. 



 

TÍTOL PRIMER: ORGANISMES DE GOVERN I 
GESTIÓ DE L’ESPLAI 

Capítol 1r: Presa de decisions  

A continuació, s’exposen tota una sèrie d’articles referits a la presa de decisions en qualsevol 
de les Assemblees esmentades en els pròxims capítols.  

Article 10  

Els monitors/es són els únics que tenen dret a vot dins de l’Assemblea General. 

Article 11 

La presa de decisions es realitzarà de la següent manera: 

1. Arribar a un consens. 

2. Votacions per majoria absoluta (la meitat més 1). 

3. Segona volta de votacions per majoria simple. 

4. Vot de qualitat del president/a. Arribats a aquest punt el president/a s’haurà de 
decantar per alguna de les opcions. 

Article 12 

Les votacions es realitzaran a mà alçada. En cas que algun membre demani vot secret, així es 
farà.  

L’escrutini el realitzarà la mesa d’edat. Composta pel membre més gran i el més petit presents 
en l’Assemblea.  

No podran formar part de la mesa d’edat les següents persones: 

a) Aquelles que siguin subjecte de votació 

b) President/a 

c) Secretari/a 

Article 13 

Les opcions de vot seran les següents: 

• Vot a una opció: abans de votar el president/a establirà les opcions a vot.  

• Vot en blanc: es contarà com a vot vàlid però sense decantació per cap de les opcions 
plantejades. 

• Abstenció: implica la no votació. 

• Vot nul: es tindrà en compte en el recompte de vots però no serà vàlid. 



En les votacions a mà alçada serà cridat a votació cada una de les opcions plantejades pel 
president/a i el vot en blanc. Si algú no aixeca la mà,es considerarà com a abstenció. Si algú 
vota més d’un cop o realitza actes incívics es considerarà vot nul. 

En les votacions secretes, es repartiran papers uniformes on s’haurà d’escriure l’opció que es 
vol votar. Seran considerats vots vàlids tots aquells que tinguin escrita alguna opció de les 
esmentades pel president/a. Seran considerats vots blancs tots aquells papers que no tinguin 
res escrit. Si algú no entrega cap paper es considerarà com a abstenció. Si algú escriu al paper 
alguna cosa que no es contempla com a opció de vot es considerarà vot nul. 

Article 14 

Per tal de tenir dret a vot en una Assemblea, cal haver confirmat l’assistència a través del 
correu electrònic de convocatòria fins un dia abans de la reunió. En cas de no poder assistir 
per una causa de força major (l’Assemblea decidirà si ho és o no), es podrà delegar el vot, tot 
comunicant-ho a través del correu de convocatòria.   

Capítol 2n: L’Assemblea General Ordinària 

Article 15 

L’Assemblea General Ordinària és l’òrgan sobirà de l’Esplai.  

Article 16 

En formen part els monitors/es per dret propi i irrenunciable. També tenen l’obligació 
d’assistir-hi els premonitors/es i els monitors/es de suport. Els postmonitors/es poden assistir-
hi. 

Només els monitors/es tindran dret a vot.  

Article 17 

Les funcions de l’Assemblea són les següents: 

• Aprovar l’acta de l’Assemblea anterior. 

• Aprovar el balanç econòmic de curs anterior. 

• Aprovar les noves tarifes. 

• Aprovar la Junta Directiva. 

• Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions  

• Modificar els estatus  i el PEC si s’escau. 

• Aprovar el Reglament de Règim Intern i les seves modificacions  

• Conèixer les sol·licituds presentades per ser premonitor/a i postmonitor/a, i les baixes 
de l’equip de monitors/es. 

• Aprovar l’entrada de membres a l’equip de monitors/es.  

• Realitzar els grups de treball del nou curs. 

• Assignar els nous càrrecs. 



• Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels membres i les altres sancions imposades 
per la Junta Directiva i/o Assemblees per faltes molt greus. 

• Resoldre les qüestions rutinàries de l’Esplai.    

Article 18 

L’Assemblea General Ordinària es reuneix un cop l’any entre agost i setembre.  

Article 19 

L’Assemblea serà dirigida pel president/a. El secretari/a en prendrà l’acta. L’acta serà 
aprovada pel president/a i el secretari/a mateix en la següent Assemblea després de ser 
aprovada.  

En cas d’absència del president/a i/o del secretari/a seran substituïts pel vicepresident/a en 
primer lloc o el membre de més edat de l’Assemblea.  

Article 20 

L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha 
d’establir com a mínim l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora.  

S’ha d’enviar la convocatòria un mínim de 15 dies abans mitjançant correu electrònic.   

Capítol 3r: L’Assemblea General Extraordinària 

Article 21 

L’Assemblea General Extraordinària és un dels òrgans sobirans de l’Esplai.  

Article 22 

En formen part els monitors/es per dret propi i irrenunciable. També tenen l’obligació 
d’assistir-hi els premonitors/es i els monitors/es de suport. Els postmonitors/es poden assistir-
hi. 

Només els monitors/es tindran dret a vot.  

Article 23 

Les funcions de l’Assemblea són: 

• Aprovar l’acta de l’Assemblea anterior. 

• Resoldre les qüestions rutinàries de l’Esplai.    

Podent ser punt de l’ordre del dia les funcions esmentades a l’article 17. 

Article 24 

L’Assemblea General Extraordinària es reuneix com a mínim dos cops al trimestre.  

Article 25 

L’Assemblea serà dirigida pel president/a. El secretari/a en prendrà l’acta. L’acta serà 
aprovada pel president/a i el secretari/a mateix en la següent Assemblea després de ser 
aprovada.  

En cas d’absència del president/a i/o del secretari/a seran substituïts pel vicepresident/a en 
primer lloc o el membre de més edat de l’Assemblea.  



Article 26 

L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha 
d’establir com a mínim l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora.  

S’ha d’enviar la convocatòria un mínim de 15 dies abans mitjançant correu electrònic, 
contemplant l’opció que certes Assemblees extraordinàries puguin ser convocades amb menys 
antelació depenent de la urgència dels temes a tractar. 

En cas que 2 dels monitors/es vulgui convocar una Assemblea només cal que enviï una 
sol·licitud a la Junta Directiva.  

Capítol 4t: L’Assemblea de control 

Article 27 

L’Assemblea de control és un dels òrgans sobirans de l’Esplai. 

Article 28 

En formen part els monitors/es per dret propi i irrenunciable. Hi poden assistir els 
postmonitors/es. 

Article 29 

Les seves funcions són:  

• Avaluació de premonitors/es i els monitors/es de suport. 

• Tractar temes ens els que els premonitors/es i monitors/es de suport no hi poden estar 
presents. 

• Aprovació de nous monitors/es. 

Article 30 

L’Assemblea de control es reuneix com a mínim un cop al trimestre i sempre que es consideri, 
sempre que hi hagi premonitors/es i/o monitors/es de suport a l’equip de monitors/es.  

Article 31 

L’Assemblea serà dirigida pel president/a. El secretari/a en prendrà l’acta, que serà aprovada 
pel president/a i el secretari/a mateix en la següent Assemblea després de ser aprovada.  

En cas d’absència del president/a i/o del secretari/a seran substituïts pel vicepresident/a en 
primer lloc o el membre de més edat de l’Assemblea.  

Article 32 

L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha 
d’establir com a mínim l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora.  

S’ha d’enviar la convocatòria un mínim de 15 dies abans mitjançant correu electrònic.  

Capítol 5è: Junta Directiva  

Article 33 

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. 



Article 34 

A la Junta Directiva s’hi troben els següents càrrecs: president/a, vicepresident/a, secretari/a, 
tresorer/a i responsable pedagògic. Excepte els càrrecs de president i vicepresident, els altres 
tres càrrecs poden estar ocupats per un màxim de 2 persones, una d’elles amb experiència i 
l’altre com a aprenent i ajudant. Alhora es deixa oberta una plaça més dins la Junta Directiva, 
fent extensiu el nombre màxim de membres a 9 monitors/es,  per ajudar en aquell càrrec on 
sigui més necessari. Només poden ser-ne membres els monitors/es. 

Article 35 

Sempre que un dels càrrecs quedi desocupat, la Junta Directiva farà públic un calendari 
electoral.  

El calendari electoral està compost pels següents esdeveniments: 

• Presentació de candidatures: Tindrà una durada de 14 dies naturals, en els quals els 
membres que estiguin interessats ho faran saber a la Junta Directiva. 

• Assemblea Extraordinària: En aquesta Assemblea els candidats/es tindran l’oportunitat 
de donar a conèixer allò que puguin aportar a la Junta Directiva.  

• Votació: Passats mínim 14 dies de l’exposició dels candidats/es es durà a terme la 
votació en una altra Assemblea Extraordinària per part dels monitors/es.   

Article 36 

La Junta Directiva, en àmbits generals, té les següents funcions: 

• Complir les decisions preses per les Assemblees.  

• Proposar a l’Assemblea General Ordinària les noves quotes que han de pagar les 
famílies. 

• Convocar les Assemblees i comprovar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. 

• Administrar els béns de l’Associació. 

• Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics.  

• Comunicar al registre d’associacions la nova Junta Directiva mitjançant un certificat. 

• Resoldre provisionalment els imprevistos que puguin sorgir i fer-ho saber a la següent 
Assemblea.  

Article 37 

Les reunions de la Junta Directiva són convocades pel president/a mitjançant correu electrònic 
amb una setmana d’antelació on hi consta l’hora, el lloc i la data. 

Hi han d’assistir tots els membres de la Junta Directiva, també hi pot assistir qualsevol 
membre de l’equip de monitors/es.  

Article 38 

La reunió serà dirigida pel president/a. El secretari/a en prendrà acta, la qual serà enviada a tot 
l’equip de monitors/es.  



Article 39 

Per deixar de ser membre de la Junta Directiva només cal notificar-ho a la resta de membres 
de la mateixa i posteriorment a l’Assemblea. 

Article 40 

Si en qualsevol moment algun monitor/a considera que la tasca d’algun càrrec de la Junta 
Directiva no és la correcta i creu que s’ha de discutir la seva possible continuïtat en el càrrec 
es necessiten els següents requisits: 

• És necessari el suport de com a mínim un altre monitor/a. 

• S’ha de comunicar prèviament al president/a el motiu de la queixa, i aquest mantindrà 
l’anonimat del demandant. 

Si la queixa és sobre el president/a, se li pot comunicar al vicepresident/a. 

El president/a convocarà - si s’escau – a l’Assemblea per discutir el problema, moment en el 
qual l’afectat marxarà de la sala i els promotors de la queixa hauran d’exposar els seus 
arguments. Un cop debatut el tema, es cridarà a l’afectat, i el president/a li exposarà la 
situació i l’afectat podrà expressar el seu punt de vista. L’Assemblea prendrà la decisió 
oportuna. 

En el cas que la decisió presa sigui la possible substitució de la persona del càrrec, es 
procedirà la moció de censura. Per tal que la moció de censura tiri endavant, cal que 2/3 parts 
dels monitors/es estiguin d’acord en canviar de persona en el càrrec discutit. 

Article 41 

El president/a té les funcions següents: 

• Dirigir i representar legalment l’Esplai. 

• Presidir i dirigir els debats tant de les Assemblees com de les reunions de Junta 
Directiva. 

• Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 

• Convocar les reunions de Junta Directiva. 

• Vetllar pel compliment de les finalitats de l’Associació. 

• Ser conscient de tot el que succeeix a l’Esplai. 

• Tenir sota control les claus de l’Esplai. 

• Reunir-se un mínim de dos cops l’any amb els responsables de grup. 

• Reunir-se un mínim de dos cops l’any, juntament amb el vicepresident/a, amb el 
Consell Responsable de l’escola. 

• Ser informat de totes les circulars que es reparteixin a l’Esplai. 

• Ser titular del compte de la caixa, junt amb el tresorer. El tercer titular el decidirà la 
Junta Directiva. 



Article 42 

El president/a té l’obligació d’obtenir el títol de Director d’activitats de Lleure infantil i 
Juvenil expedit per la Generalitat de Catalunya abans de finalitzar el primer any de mandat.  

En el moment de l’obtenció del títol, l’Esplai abonarà el 50% del cost. L’altra meitat al cap 
d’un any si aquest/a segueix exercint com a president/a. 

En el cas que un monitor/a vulgui obtenir el carnet de Director i aquest resulti útil per 
l’Esplai, se li abonarà la meitat del cost de forma directa.  

En cas de necessitar un carnet de director diferent al del president/a, s’utilitzarà el de la 
persona de més edat.  

Article 43 

El vicepresident/a té les següents funcions: 

• Substituir el president en cas d’absència. 

• Reunir-se un mínim de dos cops l’any, juntament amb el president/a, amb el Consell 
Responsable de l’escola. 

• Ajudar al president/a en totes les tasques que sigui necessari. 

Article 44 

El secretari/a té les funcions següents: 

• Encarregar-se d’organitzar tots els papers generals, ja siguin burocràtics o no.  

• Prendre l’acta de totes les reunions de Junta Directiva i Assemblees. 

• Emetre els certificats oficials. 

• Realitzar les assegurances tant d’infants i joves com de monitors/es. 

• Tenir un control de les altes i les baixes dels infants i joves. 

• Realitzar les notificacions de les activitats pertinents. 

Article 45 

El tresorer/a té les funcions següents: 

• Elaboració del balanç del curs. 

• Custodia i controla els recursos de l’Associació. 

• Fer tots els moviments i transferències bancàries.  

• Controlar que es facin els pagaments tant del curs d’Esplai com dels posteriors 
campaments. 

• Fer els pressupostos. 

• Ser titular del compte de la caixa, junt amb el president/a. El tercer titular el decidirà la 
Junta Directiva. 



Article 46 

El/la responsable pedagògic té les funcions següents: 

• Aportar eines i recursos a l’equip de monitors/es. 

• Realitzar un seguiment dels diferents grups, vetllar pel seu correcte funcionament 
detectant les mancances i proposant solucions. 

• Posar-se a la disposició de l’equip de monitors/es per a resoldre diferents situacions 
que requereixen la seva ajuda. 

• Preparar dinàmiques per a l’equip de monitors/es un cop al trimestre. 

• Buscar formacions i recursos per tal d’oferir-los a l’equip de monitors/es. 

• Revisar els objectius anuals, així com els de campaments. 

 

Capítol 6è: Relació amb el Col·legi Sant Miquel 

Article 47 

El Col·legi Sant Miquel és l’entitat a la qual l’Esplai Sant Miquel ha estat vinculat des de la 
seva fundació.  

Article 48 

El Col·legi Sant Miquel cedeix a l’Esplai els dissabtes a la tarda algunes instal·lacions de la 
planta baixa i la primera planta, a excepció de la cuina, aules i despatxos per a la realització 
d’activitats de lleure educatives. 

Article 49 

El Col·legi Sant Miquel cedeix a l’Esplai una sala per a poder guardar tot el material i 
realitzar la preparació de les activitats ordinàries.  

L’horari d’entrada a la sala de l’equip de monitors/es en horari escolar serà de dilluns a 
divendres de 9.30 h a 13 h i de 15.30 h fins al tancament de l’escola.  

Tota persona pertanyent a l’equip de monitors/es que sigui alumne/a del Col·legi no podrà fer 
ús d’aquesta sala durant el seu horari lectiu.  

Article 50 

Si l’Esplai necessita qualsevol altra sala del Col·legi, li demanarà al coordinador de Pastoral 
del Col·legi. 

Article 51 

L’equip directiu de l’escola designarà una persona responsable de ser el nexe entre el Col·legi 
i l’Esplai: el coordinador de Pastoral, segons l’organigrama del Col·legi. 

Les seves funcions són: 

• Estar en contacte amb el president/a de l’Esplai. 



• Mantenir informat a l’equip directiu del Col·legi de totes les activitats que es duen a 
terme a l’Esplai. 

• Participar en la reunió del Consell Responsable.  

• Difondre pels canals del centre les circulars generals que des de la Junta Directiva se li 
facin arribar, amb el vistiplau de l’equip directiu del Col·legi.  

 

Article 52 

El Consell Responsable és l’òrgan gràcies al qual l’Esplai es comunica amb el Col·legi.  

Les seves funcions són:  

• Promoure i participar en totes aquelles activitats de l’Esplai que requereixin un suport 
específic del Col·legi, com l’inici i cloenda del curs, els campaments i d’altres que 
determini la Junta Directiva i les Assemblees. 

• Ser informat de la programació de les activitats de l’Esplai, dels membres que la 
integren i del seu pressupost.  

• Ratificar l’elecció de la Junta Directiva.  

Article 53 

El Consell Responsable té l’obligació de reunir-se com a mínim dos cops cada curs en dates 
establertes a la Programació General del Col·legi. 

Està format pels següents membres: 

• Titular del Col·legi Sant Miquel. 

• Director del Col·legi. 

• Coordinador de Pastoral del Col·legi, nexe d’unió entre el Col·legi i l’Esplai. 

• Representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 

• President/a de l’Esplai. 

• Vicepresident/a de l’Esplai. 



 

TÍTOL SEGON: FUNCIONAMENT DE L’ESPLAI 

Capítol 1r: Programació, realització i avaluació de la tasca educativa. 

Article 54 

Les activitats de l’Esplai es desenvoluparan mentre duri el curs escolar, els dissabtes no 
festius i alguns caps de setmana per activitats o sortides de més d’un dia, excepció feta dels 
campaments d’estiu que es realitzaran la segona quinzena del mes de Juliol. L’horari habitual 
dels dissabtes serà de 16 h a 19 h, excepte els casos determinats en què serà comunicat als 
infants i joves, a les seves famílies, al president/a de l’Esplai i al responsable del Col·legi amb 
dues setmanes d’antelació. 

Serà funció de cadascun dels responsables de grup entregar la programació de les activitats 
previstes -“planilla” i objectius generals- al president/a de l’Esplai i al responsable del 
Col·legi: 

• Programacions anuals: La setmana anterior del primer dissabte de l’inici de les 
activitats, com a data improrrogable. 

• Programacions trimestrals: La setmana anterior del primer dissabte del trimestre, com 
a data improrrogable. 

• Programacions d’estiu: Dues setmanes abans de l’inici de l’activitat, també de manera 
improrrogable. 

• Respecte a la resta d’activitats, s’entregarà la programació dues setmanes abans de la 
seva realització. Tanmateix, qualsevol modificació de les programacions esmentades 
en els punts a), b) i c) d’aquest article haurà de ser comunicada als interessats amb una 
setmana d’antelació. 

Article 55 

Respecte a l’equip de monitors/es s’estableix el següent: 

• L’horari d’Esplai serà el comprès entre les 15.30 h i les 20 h dels dissabtes. Aquest 
serà ampliable en el cas de reunions o excursions. 

• La porta del c/Muntaner, durant l’horari d’Esplai tindrà unes hores concretes 
d’obertura i tancament, de les quals s’informarà als responsables de cada grup.  

Article 56 

Mètode d’inscripcions ordinari: 

• Repartir circulars pel Col·legi a la 2a quinzena de Setembre.  

• Realitzar una reunió informativa amb les famílies interessades per explicar el procés 
d’inscripció. 

• Assignar un període per a la recepció de butlletes. 



Article 57 

Mètode d’inscripcions de Campaments: 

• Repartir circulars pels infants i joves de l’Esplai. 

• Realitzar una reunió informativa amb les famílies de l’Esplai interessades per explicar 
el procés d’inscripció. 

• Assignar un període per a la recepció de butlletes dels infants i joves de l’Esplai. 

• Repartir circulars pel Col·legi pels infants i joves de fora de l’Esplai. 

• Realitzar una reunió informativa amb les famílies dels infants i joves de fora de 
l’Esplai interessades per explicar el procés d’inscripció. 

• Assignar un període per a la recepció ordenada de butlletes dels infants i joves de fora 
de l’Esplai. 

• Realitzar, en el cas que se superin les places que ofereix l’Esplai, un sorteig amb els 
infants i joves de fora de l’Esplai, donant preferència als infants i joves que durant el 
curs vénen a l’Esplai. 

• Si no s’ocupessin totes les places disponibles, l’Esplai pot fer una repesca on primer 
s’informaria a les famílies mitjançant una circular, després hi haurà un període 
d’informació i posteriorment hi hauria una recaptació de butlletes per ordre 
d’inscripció. 

Capítol 2n: Campaments 

Els Campaments són la culminació anual de les activitats de l’Esplai Sant Miquel.  

Article 58 

Els Campaments de l’Esplai es duen a terme la segona quinzena del mes de juliol i la duració 
és de 12/13 dies ininterromputs. 

El Campament Base està adreçat als grups d’Estels, Everest i Alpins. El Campament de 
Grans, està adreçat a Castors i al primer any de Grup X. El segon any de Grup X, podran 
escollir si volen fer campaments o ruta. L’any que hi hagi grup de Nens Grans, és a dir el 
tercer any de Grup X, tenen l’opció d’anar a Campament Base o Campament de Grans tot i 
que la decisió final recau en l’Assemblea. 

Article 59 

Es realitzen activitats educatives tant a nivell de grup com a nivell general.  

Article 60 

A part de les activitats del dia a dia tots els grups que van de Campaments marxen de ruta 
durant un nombre de dies variable depenent de l’edat dels infants i joves: 

• Estels: 2 dies, 1 nit. 

• Everest: 3 dies, 2 nits. 

• Alpins: 4 dies, 3 nits. 



• Castors, Grup X i Nens Grans: 5 o 6 dies, 4 o 5 nits en funció de les necessitats del 
grup.  

Aquest nombre de nits pot ser subjectes a certs canvis depenent de la situació. 

La ruta ha d’estar prèviament preparada pels monitors/es de cada grup sobre mapa i realitzada 
sobre el terreny abans de marxar de Campaments. 

Article 61 

A Campaments es realitzen uns grups de serveis.  

Els serveis bàsics que desenvolupen els infants a Campament Base són:  

• Parar taula 

• Desparar taula 

• Neteja estris (2 grups) 

• Neteja zones comunes 

I a Campaments de Grans són:  

• Cuinar 

• Neteja 

• Parar taula 

• Desparar taula 

Els monitors/es, a més d’estar amb els infants i joves a l’hora de fer els seus serveis, tenen 
serveis propis els quals són:  

• Despertar/ Parar taula 

• Desparar taula  

• Servir + Ajuda Cuina 

• Servir (2 persones) 

• Taller (2 persones) 

• Neteja estris (2 persones) 

• Neteja zones comunes 

• Temps lliure (tot monitor/a que no tingui cap altre servei aquell dia) 

Capítol 3r: Grups de l’Esplai 

Article 62  

Els grups de treball anuals es decidiran a l’Assemblea General Ordinària per consens.  



Article 63 

Els infants i joves estan repartits per edats. Els grups establerts són Estels, Everest, Alpins, 
Castors i el Grup X, que decideix el seu nom bianualment, i Nens Grans que fa referència al 
tercer any de Grup X (per tant, només existirà cada dos anys).  

La repartició d’edats varia cada any amb un cicle bianual. Es troba a l’annex 1 la repartició de 
l’any en curs.  

Article 64 

A cada grup hi ha d’haver els següents càrrecs: 

• Responsable: S’encarrega de coordinar les reunions del grup, revisar que les tasques 
de cada monitor/a es duguin a terme i portar cada cap de setmana la documentació dels 
infants i joves completa. Queden exempts d’ocupar aquest càrrec les següents 
persones: 

• Els premonitors/es 

• Els monitors/es de suport 

• Els postmonitors/es 

• Secretari/a: S’encarrega de fer les circulars que el grup necessiti per anunciar 
excursions i notícies als infants i joves.  

• Farmaciola: revisar i d’agafar la farmaciola a les excursions. 

• Xiruca: S’encarrega de recollir articles i dibuixos dels infants i joves al llarg del 
trimestre i els haurà de passar als responsables de la Xiruca en les dates que 
s’estableixi. 

• Casa i transport: S’encarrega de contactar amb una casa de colònies per a les 
excursions de dos dies del grup i trobar també el transport adient per arribar-hi. 

• Econòmic/a: S’encarrega de portar els diners que el/la tresorer/a entrega a cada grup. 
La seva feina és portar un control exhaustiu de les despeses i al final del trimestre 
presentar-lo.  

• Web: S’encarrega de penjar al web i a les xarxes socials tot el material del grup 
(circulars de grup, fotos, avisos...) 

• Fotos: S’encarrega de portar la càmera, per tal de poder fer les fotografies durant les 
activitats. 

• Responsable pedagògic: S’encarrega de vetllar pel compliment dels objectius 
establerts, de revisar que aquests siguin adients i de detectar les situacions conflictives 
que puguin donar-se en el grup, buscant eines per solucionar-les. 

Capítol 4t: Comissions de treball 

Article 65 

Per tal de poder complir tots els objectius, es creen anualment comissions de treball. Aquestes 
són aprovades per unanimitat a l’Assemblea General Ordinària. 



Article 66 

Material. Les seves funcions són: 

• Comprar tot el material general. 

• Procurar que cada setmana material quedi completament recollit i net. 

• Administrar els diners que els doni el tresorer per aquest fi. 

• Controlar les farmacioles. 

Article 67 

Xiruca. Les seves funcions són: 

• Editar la Xiruca trimestralment 

• Organitzar els responsables de la Xiruca de cada grup. 

• Planificar quin format ha de tenir, quins continguts s’hi posaran. 

• Passar l’esborrany definitiu al president/a. 

Article 68 

Tendes. Les seves funcions són: 

• Mantenir les tendes de campanya a punt al llarg de tot el curs 

• Tenir localitzades les tendes en cada moment. 

• Portar a reparar les tendes que ho requereixin. 

• Informar a l’equip de monitors/es de l’estat de les tendes. 

• Organitzar la revisió anual de totes les tendes. 

• Assignar les tendes que marxen als diferents campaments. 

Article 69 

Pastoral. Les seves funcions són: 

• Preparar les dinàmiques de reflexió que es duran a terme a les trobades amb famílies. 

• Promoure la participació en les celebracions.  

• Contactar amb un capellà, per tal que aquest pugui celebrar l’Eucaristia, en el cas que 
es consideri oportú fer-ne una. 

Article 70 

Cançoner. La seva funció és la de realitzar i actualitzar els cançoners per als infants i joves i 
dels acords de guitarra. 

Article 71 

Foulards. Les seves funcions són: 



• Dur un control dels foulards. 

•  Encarregar els foulards que calguin. 

• Informar al tresorer de les ventes que ha realitzat i donar-li els diners.  

Article 72 

Transport. Les seves funcions són: 

• Buscar informació i mantenir contacte amb les empreses de lloguer de cotxes i 
autocars per quan facin falta.  

Article 73 

Propaganda. La seva funció és fer la publicitat que pengem pel Col·legi per donar a conèixer 
les activitats de l’Esplai. 

Article 74 

Web. La seva funció és la de realitzar i portar al dia el web de l’esplai amb els recursos 
fotogràfics i d’altres materials aportats. Els encarregats de la web caldrà que tinguin contacte 
amb els secretaris generals i els secretaris de grup, encarregats de fer les circulars. 
Paral·lelament, s’encarregaran de realitzar les publicacions adients al Twitter i Facebook de 
l’Esplai. 

Article 75 

Mapes. La seva funció és la de tenir preparats els mapes necessaris per a la realització de totes 
les activitats de l’Esplai. 

Article 76 

Responsables de festes. La seva funció és la d’organitzar i motivar l’organització de les 
comissions de festes. 

Article 77 

Responsables de Campaments. La seva funció és la d’organitzar i motivar l’organització dels 
Campaments. 

Article 78 

Sant Jordi. La seva funció és la d’organitzar i demanar els permisos necessaris per poder 
posar una parada de roses el dia de Sant Jordi. 

 

 

TÍTOL TERCER: MEMBRES DE L’ESPLAI 

Capítol 1r: L’equip de monitors/es 

Article 79 

Tota aquella persona que tingui la voluntat de ser premonitors/es i així ho faci saber haurà de 
seguir els següents passos: 

• Per a una persona que prové del grup de Nens Grans de l’Esplai: 



• Assistir regularment durant el darrer any com a jove. 

• Haver preparat i realitzat activitats satisfactòriament per als grups més petits de 
l’Esplai. 

• Participar dels últims campaments com a jove. 

• Preparar alguna de les activitats dels últims campaments com a jove. 

• Avaluar satisfactòriament les activitats realitzades. 

• Mostrar un compromís envers l’Esplai.  

• Ser aprovat per l’Assemblea com a nou membre de l’equip de monitors/es. 

• Per a una persona recomanada per un altre monitor/a de l’Esplai: 

• Cal ser recomanat a l’Assemblea per un monitor/a. 

• Exposar els motius de voler ser monitor/a davant de l’Assemblea general. 

• Respondre a les qüestions que formuli l’Assemblea. 

• Ser avaluat positivament per l’Assemblea. 

• Ser aprovat per l’Assemblea com a nou membre de l’equip de monitors/es. 

• Per a una persona totalment aliena a l’Esplai:  

• Cal que expressi la seva voluntat de formar part de l’equip de monitors/es. 

• Exposar els motius de voler ser monitor/a davant de la Junta Directiva. 

• Presentar-se i respondre a les qüestions que formuli l’Assemblea. 

• Superar un termini de prova de mínim un mes passant per més d’un grup.  

• Ser avaluat positivament per l’Assemblea. 

• Ser aprovat per l’Assemblea com a nou membre de l’equip de monitors/es. 

d) Tota persona que havent format part del grup Nens Grans no pugui complir l’apartat a) 
en la seva totalitat:  

Podrà accedir a un període de prova d’una durada mínima d’un trimestre amb les 
funcions de Nen Gran, amb algun privilegi de premonitor/a com poder assistir a les 
Assemblees ordinàries. A cada Assemblea de control se l’avaluarà, per tal de valorar el 
seu accés a premonitor/a. 

Article 80 

Tota aquella persona que tingui la voluntat de ser monitor/a i així ho faci saber haurà de 
seguir els següents passos: 

• Estar un any a l’Esplai com a premonitor/a, assistint regularment. 



• Ser avaluat positivament per l’Assemblea de control trimestralment. 

• Ser aprovat per l’Assemblea com a nou monitor/a. 

Article 81 

El monitor/a té el dret de: 

• Donar la seva opinió. 

• Decidir sobre qüestions pròpies de les activitats. 

• Demanar explicacions sobre la gestió. 

• Donar el seu parer sobre les possibles modificacions del RRI, Estatuts i PEC. 

• Proposar assumptes en les reunions, així com iniciatives noves. 

• Participar activament, dins del nivell que correspongui, en el funcionament de l’Esplai 
Sant Miquel. 

• Presentar-se com a candidat per a entrar a la Junta Directiva.  

• Assistir amb veu i vot a les Assemblees. 

• Assistir amb veu a les reunions de Junta Directiva. 

Article 82 

El premonitor/a, el monitor/a de suport i el postmonitor/a tenen els drets a, b, c, d, e, i f dels 
monitors/es. També el d’assistir amb veu a les Assemblees Ordinària, Extraordinària i a les 
reunions de la Junta Directiva. 

Article 83 

Els monitors/es, els premonitors/es i els monitors/es de suport tenen els deures de: 

• Conèixer els infants i joves, saber les seves necessitats i com ajudar-los. 

• Adquirir una certa seguretat en el desenvolupament de les activitats. 

• Ser capaços d’elaborar o participar en la confecció d’un projecte educatiu de les 
activitats que vulguin desenvolupar. 

• Assistir a totes les reunions a les que ha sigut convocat. 

• Acceptar les opinions i/o decisions de la Junta Directiva així com de les Assemblees. 

• Complir el RRI, els estatuts, el PEC, i les decisions de les Assemblees i la Junta 
Directiva. 

• Respectar els altres monitors/es. 

• Respectar les instal·lacions. 

• Exercir els càrrecs pels quals han estat escollits. 



• Obtenir el títol de Monitor/a d’activitats de Lleure infantil i Juvenil expedit per la 
Generalitat de Catalunya. 

• Preparar, realitzar i avaluar totes les activitats. 

Article 84 

El postmonitor/a té els mateixos deures que els monitors/es, premonitors/es i monitors/es de 
suport a excepció del punt d. 

Article 85 

Tot monitor/a ha de tenir les següents aptituds: 

• Motivació pedagògica: el seu interès s’ha de centrar en la tasca que realitza. 

• Ideal educatiu: impulsarà la seva tasca des d’una finalitat. 

• Capacitat de treball: iniciativa i lideratge en les tasques d’organització i motivació. 

• Maduresa personal, que implica una personalitat equilibrada, amb capacitat de donació 
sense buscar compensacions, sabent ser fort davant possibles frustracions i situacions 
tenses. 

En cas de detectar que algun integrant de l’equip de monitors/es no presenta les aptituds 
necessàries per a ser o seguir sent monitor/a, se’l suspendrà temporalment fins a veure una 
millora.  

En aquest moment, l’Assemblea decidirà quin serà el període de prova per a poder 
reincorporar-se a l’equip de monitors/es amb plens drets i deures. 

En cas de no veure millora, es plantejarà i votarà en Assemblea la suspensió definitiva. 

Article 86 

Tot monitor/a ha de tenir les següents actituds: 

• Personals i vitals: totes aquelles que donen sentit a la seva vida i el motiven en cada 
acció concreta, ja que el monitor/a és un model per la identificació. 

• Relacionals: totes aquelles que facin referència a les relacions interpersonals i 
concretament a les relacions amb els infants i joves. 

• Educatives: aquelles que es refereixen a la sensibilitat en la manera de dir i de fer, ja 
que l’educació demana una especial sensibilitat en la manera de percebre les coses i 
els fets. 

Article 87 

Tot monitor/a té el deure de fer un ús adient de les xarxes socials, havent de deixar de banda 
les següents conductes: 

• Mantenir qualsevol tipus de contacte amb els infants dels grups Estels, Everest i 
Alpins. Exceptuant aquell contacte que es doni a través d’un perfil públic, des de 
l’infant cap al monitor/a, evitant la reciprocitat. 



• Mantenir un contacte no adient* amb qualsevol membre de Castors, Grup X i Nens 
Grans, entenent que pot existir una relació d’amistat més propera, al ser més petita la 
diferència d’edat amb els monitors/es més joves.  

• Tot aquell monitor/a que tingui un perfil públic haurà de ser conscient que és un 
referent per als infants i joves de l’esplai i que per tant no podrà publicar contingut 
inadequat o que pugui influenciar negativament en el creixement personal dels infants 
i joves. 

• Serà permès el contacte a través de grups de WhatsApp entre monitors/es i el seu grup 
d’infants/joves sempre que sigui amb fins educatius i de caire organitzatiu, havent-hi 
sempre un responsable (el monitor/a de major edat), administrador del grup, que 
verifiqui que se’n fa un bon ús.  

*Es considera contacte no adient aquell en el que hi ha indicis d’assetjament o d’abús, com tot 
aquell que sigui considerat inapropiat per l’Assemblea.  

En cas que un monitor/a detecti algun d’aquests comportaments en un altre membre de 
l’equip de monitors/es, el cas serà portat amb immediatesa a la Junta Directiva, aquesta 
actuarà i serà portat a l’Assemblea. 

En cas que qui detecti el comportament inadequat per part d’un monitor/a sigui un infant, jove 
o un familiar d’aquest, comunicant-ho a algun monitor/a de l’esplai, aquest últim ho farà 
saber a la Junta Directiva i aquesta actuarà en funció de l’anàlisi del cas.  

A l’annex 2 es troba adjunt un protocol d’actuació de la Junta Directiva en cas de contacte no 
adequat a través a de les xarxes. 

Es contactarà amb Infància Respon en cas de tenir dubtes de com actuar (116 111). 

Depenent de la gravetat del cas es podrà sancionar segons el que cregui l’Assemblea, arribant 
si cal a l’expulsió immediata del monitor/a de l’equip de monitors/es. S’intentarà, a la vegada 
ajudar a aquesta persona a reconduir la seva conducta des d’una vessant externa a 
l’Associació. 

Article 88 

Tot membre de l’equip de monitors/es té el deure d’evitar conductes d’assetjament o abús cap 
a qualsevol persona. 

Sent l’expulsió l’única sanció a imposar si es detecten indicis d’aquestes.  

Article 89 

Tot monitor/a que tingui l’edat de 18 anys té el dret i el deure de realitzar el curset de 
monitor/a –o d’altres cursets monogràfics relacionats amb l’Esplai i el lleure- per obtenir 
coneixements en les següents matèries: 

• Pedagogia del lleure. 

• Educació de la Fe en el lleure. 

• Psicologia evolutiva. 

• Dinàmica de grups. 



• Natura i muntanyisme. 

• Jocs, tallers, vetllades... 

• Gestió d’entitats. 

La meitat del cost del  curs de monitors/es, autoritzat per la Direcció general de Joventut serà 
abonada per l’Esplai al moment d’obtenir el títol i l’altra meitat al cap de dos anys si es 
continua exercint com a monitor/a a l’Esplai. 

Article 90 

Qualsevol incompliment de l’RRI, els estatuts, d’acords aprovats per l’Assemblea i decisions 
de la Junta Directiva serà motiu d’advertència per part de la Junta Directiva, que en cas de 
reiteració adoptarà les mesures que cregui adients, amb l’aprovació de l’Assemblea. 

Capítol 2n: Famílies  

Article 91 

Les famílies han triat lliurement la inscripció dels infants i joves a l’Esplai Sant Miquel. 
Queden definits a l’article 4.4 dels Estatuts de l’Associació com a usuaris, ja que reben els 
serveis de l’Associació. 

Article 92 

Les famílies no participen activament de les activitats ordinàries de l’Esplai. Tot i això, són 
convidats a participar en les festes de Nadal i final de curs, així com en activitats 
extraordinàries que l’equip de monitors/es consideri oportú. 

Article 93 

Els drets de les famílies són: 

• Ser informades de totes les activitats que realitzen els infants i joves. 

• Rebre informació sobre el projecte educatiu, l’ideari, els estatuts i el Reglament de 
Règim Intern de l’Associació. 

• Manifestar la seva opinió respecte a qualsevol afer de l’Esplai. 

Article 94 

Els deures de les famílies són: 

• Conèixer i respectar l’ideari de l’Esplai. 

• Pagar les quotes que anualment estableix l’Assemblea. 

• Informar als monitors/es tota aquella dificultat que pugui tenir l’infant o jove que sigui 
d’interès. 

• Facilitar als monitors/es tota informació requerida. 

• Avisar als monitors/es d’absències i alteracions horàries de l’infant o jove en el 
desenvolupament de les activitats d’Esplai. 

• Comprometre’s amb les finalitats educatives de l’Esplai. 



• Col·laborar amb l’equip de monitors/es sempre que se’ls requereixi la participació. 

• Escollir una figura coordinadora entre les famílies del grup, la qual sigui una via de 
comunicació entre els monitors/es i les famílies. Els monitors/es i el representant de 
les famílies es reuniran com a mínim un cop al trimestre per veure com va tot. 

Article 95 

Tots aquells familiars que vulguin són convidats a participar de les reunions de la comissió de 
famílies, dinamitzada per monitors/es, amb la finalitat d’aportar les seves propostes i 
inquietuds a l’equip de monitors/es.  

Capítol 3r: Infants i Joves 

Article 96 

Pot assistir a l’Esplai tot infant o jove que cursi des de 1r de Primària fins a l’edat equivalent a 
2n de Batxillerat que així ho desitgi. Cal presentar formalment la fitxa d’inscripció. 

Excepcionalment, els nens amb 6 anys que hagin cursat P5, podran assistir als campaments 
d’estiu. 

Article 97 

Cada curs s’aprovarà l’annex 1 amb la distribució dels infants i joves per edats concreta a 
cada grup. Aquesta varia anualment, sota un cicle bianual. 

Article 98 

Els infants i joves han de ser tractats sota el principi d’igualtat, respectant tota ètnia, creença i 
qüestió ideològica i orientació sexual. 

Article 99 

Els infants i joves són els destinataris principals de les activitats d’Esplai. Les activitats estan 
adaptades a l’edat de cada grup de l’Esplai. 

Article 100 

Els infants i joves estan sota la responsabilitat dels monitors/es de 16 h a 19 h durant els 
dissabtes d’Esplai, excursions d’un i de dos dies i campaments d’estiu. 

Article 101 

En casos especials l’Assemblea pot prendre decisions extraordinàries, sempre amb la finalitat 
de buscar el millor per a l’infant o jove i la resta de companys. 

 

ANNEX 1 AL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 2018-
2019 

CALENDARI 

Octubre: 6, 20, 27 

Novembre: 10, 17, 18, 24 

Desembre: 1, 15  



Gener: 12, 19, 26 

Febrer: 2, 9, 10 , 16, 23 

Març: 9, 16, 23, 30 

Abril: 6, 13-17, 27 

Maig: 4, 11, 12, 18, 25 

Campaments: del 15 de juliol al 27 de juliol 

COMPOSICIÓ DELS GRUPS 

 

ESTELS EVEREST ALPINS CASTORS NARVALS  

Marta 
Fondevila 

Roger 
Fondevila 

Clara 
Carbonell 

Marta Carbonell Antoni Ginot 
 

Bernat 
Ginot 

Jorge 
García 

Pol Torres Andrea Augé 
Ignacio 

Maestre 

 

Laia Jacob 
Jaume 

Navarro 

Antonio 
Peso 

Pablo Maestre 
Jordi Masip  

Luis García 
Lluis 

Lacanal 
Laia 

Ortega 

Guillem 

Ginot 

 
Ariadna 
Masip 

Ramon 
Marset 

 

GRUPS DE TREBALL DE LES COMISSIONS 

• Trobada de Nadal: Jorge García, Laia Ortega 

• Festa d’Esplai: Antonio Peso, Marta Fondevila 

• Sant Jordi: Jordi Masip, Jaume Navarro, Clara Carbonell 

• Responsables Campaments de setmana santa:  

 -Estels + Everest: Jorge Garcia i Luis Gacia,  

 -Alpins + Cators + Narvals: Jordi Masip, Clara Carbonell 

• Responsables campaments d'estiu: 

 -Campament Base: Bernat Ginot i Roger Fondevila 

 -Castors: Pablo Maestre i Marta Carbonell 

 -Narvals: Jordi Masip i Antoni Ginot 

• Pastoral: Antoni Ginot, Ignacio Maestre, Jaume Navarro 

• Tendes: Ariadna Masip, Ignacio Maestre, Luis García, Antonio Peso, Andrea Augé, 

Laia Ortega 



• Foulards: Marta Carbonell, Ramon Marset, Pablo Maestre 

• Cotxe, autocar: Lluis Lacanal, Luis García, Jordi Masip 

• Mapes: Andrea Augé, Jordi Masip, Ramon Marset 

• Neteja correu: Clara Carbonell, Marta Carbonell, Antonio Peso 

• Propaganda: Bernat Ginot, Roger Fondevila, Clara Carbonell, Marta Fondevila 

• Web: Jorge García,  Jaume Navarro, Clara Carbonell 

• Xiruca: Roger Fondevila, Ariadna Masip 

• Material: Pol Torres, Lluis Lacanal, Laia Jacob 

• Cançoner: Pol Torres, Laia Jacob, Guillem Ginot, Marta Fondevila 

• Barri: Jordi Masip, Laia Jacob, Antoni Ginot, Pol Torres 

• Families: Marta Carbonell, Clara Carbonell, Lluis Lacanal 

JUNTA DIRECTIVA 

• Presidents: Antoni Ginot i Jordi Masip 

• Secretari/a: Andrea Augé i Marta Carbonell 

• Tresorer: Ignacio Maestre, Lluis Lacanal i Antonio Peso 

• Responsable pedagògic: Roger Fondevila i Pol Torres 

CONSELL RESPONSABLE 

• Titular del Col·legi Sant Miquel: Cristóbal Moyano. 

• Director del Col·legi: Raimon Sucarrats 

• Coordinador de Pastoral del Col·legi, responsable del nexe d’unió entre el Col·legi i 
l’Esplai: Victor Gregorio 

• Representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes: Simón Batlle 

• President de l’Esplai: Antoni Ginot i Jordi Masip 

QUOTES 

• Matrícula: 30€. 

• Trimestre: 35€. 

GRUPS D’INFANTS I JOVES PER CURSOS 

• Estels: 1r , 2n i 3r de Primària. 



• Everest: 4t i 5è de Primària. 

• Alpins: 6è de Primària i 1r d’ESO. 

• Castors: 2n i 3r  d’ESO 

• Narvals: 4t d’ESO i 1r de Batxillerat 

 

ANNEX 2 Protocol d’actuació de la Junta Directiva en cas 
de contacte inadequat a través de les xarxes. 

 


