
MONIS

INFANTS I JOVES

EQUICO

RDC

ST

Les monitores són aquelles persones que, de
manera voluntària, tiren endavant els esplais i
cada dissabte fan activitat amb el seu grup
d'infants. El conjunt de monis de l'esplai
conforma l'assemblea de monitores i monitors,
que és l'òrgan principal de decisió.

COMISSIONADES
Aquelles persones a les quals els diferents
òrgans de decisió d’Esplac nomenen per
representar-los davant d'altres entitats o
administracions en nom d'Esplais Catalans o
d'un sector geogràfic.

Són persones que, a títol individual, decideixen
associar-se a Esplac per tal de donar suport al
projecte. 

SÒCIES COĿLABORADORES

EGS

 
Són els equips de persones voluntàries que
representen, coordinen i dinamitzen l’acció
dels sectors geogràfics d'Esplac.

(EQUIP GENERAL DEL SECTOR)

 
Òrgan polític escollit per l’Assemblea General
per liderar l’associació. Està format per
persones voluntàries, exceptuant la figura de
Secretaria General, que és remunerada.

(EQUIP DE COORDINACIÓ)

Són les persones que representen les
comissions d’Esplac. 

(REPRESENTANTS DE COMISSIÓ)

Són les persones que realitzen el treball
quotidià d’Esplac de forma remunerada. Es
reparteixen en les àrees de: Projectes, Atenció
Personalitzada, Organització, Administració,
Comunicació i Informàtica.

(SECRETARIA TÈCNICA)

COM PARTICIPEM A ESPLAC?

Són les protagonistes de la nostra tasca
educativa. Tenen entre 5 i 17 anys i participen
activament a les activitats de l'esplai. Sense
infants no hi ha esplais!

PERSONES I EQUIPS 

AGO
És el principal espai de
participació i decisió
d’Esplac. Allà ens hi trobem
tots els esplais i sòcies per
tal de prendre les
decisions més importants
per Esplac.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

GRAN COMITÈ (GC)
Segon espai de

participació i decisió més
important després de

l'AGO. Al Gran Comitè es
proposen les línies

d'actuació, accions i
projectes de l'entitat, es

treballa el procés
assembleari i es coordinen

els diversos equips. 

GRUPS DE TREBALL

Els Grups de Treball són els
espais de participació de

monis que estan relacionats
amb algun projecte

d’Esplac.

COMISSIONS

Gèneres i Sexualitats
Diverses i Dissidents
(GSDD)
Reduint petjada
Internacional
Línies pedagògiques

Espais temàtics, liderats
per les RdC i les monitores
que hi participen, que fan
un treball transversal
sobre els seus àmbits:

ESPLAIS

Un esplai és una associació
educativa liderada per joves
voluntàries on eduquem
infants i joves per la
transformació social.
Eduquem a través del joc i la
participació, d'acord a un
projecte educatiu i ideari
que ens permet treballar
valors, competències i
habilitats que fomenten el
pensament crític i ens fan
més lliures.

SECTORS

El sector geogràfic és
l'agrupació d'esplais d'un
mateix territori que té un

Pla de treball propi i es
reuneix mensualment.

Actualment hi ha 11 sectors.

ACTIVITATS  
Les activitats són els
espais compartits entre
tots els esplais d’Esplac, o
bé els esplais del sector
geogràfic. Aquestes
poden ser amb infants i
joves, o només de
monitores.
 

CONSULTA LA VERSIÓ
INTERACTIVA!

FES-TE SÒCIA A ESPLAC.CAT


