
1a reunió famílies 9/10/20 

 
1. Presentació de les monis  

Monitores noves  

● Roc: 17 anys, primer any de monitor a l’esplai tot i que ja ha fet 2 anys 

de premonitor als casals d’estiu 

● Helena: 19 anys, primer any de monitora, ha fet de monitora aquest 

any a casals, estudia educació social 

● Mireia: 19 anys, primer any de monitora, ha fet de monitora aquest 

any a casals, estudia educació social 

● Estel: 17 anys, estudiant 2n batxillerat, ha fet 2 anys de premonitora al 

casal d’estiu 

● Berta: 18 anys, 2n arquitectura serà el seu primer any de monitora, 

també ha fet de premonitora al casal 

● Alex, 16 anys, ha fet dos anys de premonitor al casal 

● Irina: 18 anys, ha estat infant de l’esplai i aquest any serà el seu 

primer de monitora i estudia educació infantil 

 

Tot l’equip 

● Núria: 3 anys a l’esplai, 22 anys i estudia psicologia 

● Mikel: 21 anys, quart any de moni a l’esplai i estudia educació social 

● Txell: 21 anys, quart any de monitora i estudia disseny gràfic 

● Alicia: 18 anys, estudia auxiliar de veterinaria, 2n any monitora 

 

Monitores que no han pogut connectar-se a la reunió 

● Pol 

● Maria 

● Irene 

● Òscar 

● Gabri 

● Cherry 

● Cris 

 

 



Cursos de monis 

● 7 monitores s’han estat treient el curs de monitores durant aquest 

estiu i a mitjans d’any tindran el títol. Per tant, serem 9 monitores 

titulades. 

 

2. Objectius de curs 

Objectius generals 

1. Treballar la interseccionalitat 

2. Fomentar la participació infantil 

3. Enfortir el sentiment de pertinença 

 

Objectius específics 

1.1. Donar a conèixer els privilegis i proporcionar eines per erradicar les 

conductes opresores 

1.2. Fomentar l’ús d’un vocabulari inclusiu 

2.1. Promoure el treball per projectes a partir de temàtiques que motivin 

2.2. Incorporar una presa de decisions basada en l’assemblearisme 

3.1. Fer partícep a tot l’esplai de la creació d’objectes d’identitat del mateix 

3.2. Reforçar musicalment 

 

Objectius transversals 

- L’esplai com a espai alternatiu de cures i socialització en la situació 

post-covid 

- Vincular l’esplai amb els infants i el barri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Calendari 

 

 

4. Protocol covid-19 (generalitat) 

Adjunt al document. 

 

5. Comi families  

És una comissió formada per dues monitores de l’equip i un grup de 

famílies que organitza sortides, events, campanyes econòmiques, com la 

llumineta, carnestoltes, cap de setmana de famílies, infants i monitores. 

Són el nexe entre famílies i monitores. 

 


