
Sabadell, 5 de setembre de 2018 
 

 

És el màxim responsable de la parròquia de Sant Vicens de Jonqueres, on es 

desenvolupa l'activitat principal de l'esplai. 

 

Són els i les encarregats/des de l'educació en el lleure dels infants. Són persones 

totalment voluntàries que dediquen el seu temps lliure als infants de l'esplai de 

manera altruista. Estan distribuïts per un total de 10secciomsseccions (cada grup 

d’infants, repartits per edats) i a la vegada cada un té assignada una tasca i una 

àrea de treball.  

 

L'Esplai la Branca es conforma en àrees que són els grups o comissions de treball 

destinats a treballar per les tasques internes de l'esplai en les que es divideix la 

feina específica del curs. 

 Són els responsables de l'esplai. S'encarreguen de coordinar i 

dirigir la resta de l'equip de monitors/es. 

 Controla l'economia de l'esplai, l'entrada i sortida de 

diners, etc. 

 Vetlla per l'ordre de la secretaria de l'esplai, realitza les 

inscripcions i redacten el butlletí mensual.  

 S'encarreguen de comprar i preparar el material que es 

necessita per a cada activitat.    

 Prepara les pregàries de les sortides o coordina les activitats amb la 

resta de la parròquia. 

 Compra i prepara els medicaments per a les diferents 

sortides que es fan durant el trimestre o les vacances i porta al dia la 

documentació dels infants. 

 



 Prepara el material d'intendència (tendes, material de cuina...) i 

s'encarrega de buscar cases de colònies i terrenys d'acampada, així com de 

portar al dia les assegurances. 

 Busca activitats que els grups demanin segons una necessitat 

educativa concreta, prepara les activitats de monitors per a les sortides i fa 

formació per als monitors joves. 

 Prepara els tríptics i els cartells que es necessiten a 

l'esplai, així com actualitzar la web i les xarxes socials.  

  

   

Són un grup de pares i mares encarregats de fer de portaveus del tots els pares 

de l'esplai, entre altres tasques (mirar l'apartat Què és l'esplai). 

 

 

Són els autèntics protagonistes de l'esplai, ja que són el motor que ens motiva a 

tots i totes a fer rodar aquesta gran família. Estan dividits en grups d'edats, i 

actualment l'esplai consta d'aquestes 10 seccions que poden variar segons el 

nombre d'infants i la demanda del curs: 

 infants nascuts els anys 2012 i 2013. 

 infants nascuts els anys 2011 i 2010. 

 infants nascuts l'any 2009. 

 infants nascuts els anys 2008. 

 infants nascuts l'any 2006 i 2007. 

 infants nascuts l'any 2005. 

 infants nascuts l'any 2004. 

 adolescents nascuts l'any 2003. 

 adolescents nascuts l'any 2002. 

 


