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PRESENTACIÓ
El GEP (Grup Esplai Parroquial), centre de titularitat parroquial, fou fundat l’any 1984, encara que és hereu
d’una tradició més antiga: les colònies parroquials, des de fa més de 50 anys. El GEP té un ideari
confessional i forma part activa de l’acció pastoral de la comunitat cristiana de Vilafranca del Penedès
(Parròquia de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat); també està federat al Moviment de Centres d’Esplai
Cristians (MCECC).
El GEP és un esplai que cada dissabte a la tarda aplega a Can Trabal uns 220 infants i joves, d’edats
compreses entre els 4 i els 17 anys, distribuïts en 7 grups: Minis, Gepis, Petits, Mitjans, Grans, Joves 1 i
Joves 2. Durant el període d’estiu s’organitzen 3 torns de colònies a Penyafort (Pontons, Alt Penedès), i
dos campaments, corresponents als diferents grups d’edat dels infants i joves.
L’esplai té un equip de responsables que es reuneixen amb periodicitat variable. Per realitzar la
planificació i organització de l’esplai, els monitors/es de cada grup es reuneixen setmanalment per
preparar les activitats del dissabte tarda i un cop finalitzada la sessió d’esplai es fa una breu reunió per
avaluar-la.
El GEP té una comissió de pares, una comissió manteniment, una revista interna (“El Braser”), i participa
activament de les activitats que s’organitzen a nivell d’esplai cristians de la zona. També participa en
l’organització de trobades festives i d’activitats per a infants que, en el marc de la vila, promouen
l’Ajuntament, les Comissions de Festes i les tres entitats d’educació en el lleure d’infants que hi ha a
Vilafranca (GEP, MIV i l’Agrupament Escolta)
El GEP acull nens/es de procedències variades: des d’infants fills de famílies cristianes, fins a altres que
vénen només per l’oferta de lleure. L’esplai pretén oferir els seus serveis als nens/es de Vilafranca i
comarca, sense distinció de barri de residència, cultura d’origen dels pares, nivell social, econòmic…
Actualment, el GEP compta amb un total de 35 monitors/es permanents i la seva edat oscil·la,
majoritàriament, entre els 18 i 26 anys. Els monitors/es de l’esplai desenvolupen una tasca totalment
voluntària, i vetllen perquè l’educació dels infants i joves en el temps lliure tingui sentit.
Tenint com a punt de referència l’ideari de l’esplai que recull la identitat confessional del centre i la
proposta educativa del MCECC basada en l’evangeli. L’esplai pretén intervenir educativament en el temps
lliure dels infants i adolescents, per ajudar-los a viure’l d’una manera diferent. Entenem aquest temps com
un marc privilegiat per transmetre uns valors i unes actituds determinades, segons un model d’home i
societat, inspirats en Jesús; es pretén ajudar-los a ser lliures, solidaris, reflexius, crítics i oberts a l’entorn.
Per aconseguir-ho, es realitza una tasca educativa a partir de les activitats i el treball de grup. La tasca
del monitor com a educador i acompanyant és bàsica en el projecte educatiu. Aquest projecte té uns
objectius generals per a tot l’esplai, uns objectius generals per a cada grup d’edat, i a més l’apartat
d’objectius específics de cada grup que es varien cada any.
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IDEARI
Som un grup de joves que volem intervenir activament en el temps lliure dels infants i adolescents per
ajudar-los a viure’l de manera diferent.
Entenem aquest temps com a marc privilegiat per transmetre uns valors i unes actituds determinades
segons un model d’home i de societat, inspirats en Jesucrist.
Un model d’home que sigui:
- Lliure
- Solidari
- Reflexiu
- Obert
- Crític amb si mateix
- Obert a l’entorn (casa, esplai, quotidià, vila...)
Intentarem aconseguir-ho amb un tipus d’educació que sigui:
- Lliure, voluntària i justa
- Globalitzadora
- Comunitària i cristiana
- Crítica i respectuosa
- Que estimi la natura
A partir de:
- El creixement en el grup
- Les activitats que els motivin
- Potenciant la personalitat d’infants i joves
- Amb un clima de gratuïtat
Això implica a:
- Els monitors com a educadors de valors i acompanyants d’infants i adolescents, i oberts a una
formació continuada.
- Els infants i joves com a subjectes actius d’aquesta educació.
- Altres agents que donen suport i col·laboren en aquesta tasca (pares, consiliaris, Comunitat
Cristiana, etc.)
Formem part activa de la Comunitat Cristiana de Vilafranca del Penedès i del Moviment de Centres
d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).
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PROJECTE EDUCATIU
El Projecte Educatiu és un document pedagògic que expressa la tasca educativa, en ordre a la coherència
d’acció i organització del centre.
Es fa per programar i organitzar un curs. No té el caràcter permanent i estable de l’ideari, sinó temporal i
transitori. El projecte d’un any no serveix per al següent; pot utilitzar-se com a punt de referència.
A continuació us presentem els objectius generals del GEP. No obstant cada grup de l’esplai disposa
d’uns grups específics per treballar.
EDUCACIÓ
- Aconseguir que els infants i joves coneguin i respectin el medi.
- Aconseguir que els infants i joves s’ho passin el millor possible.
- Afavorir l’adquisició de nous coneixements per part dels infants i joves.
- Motivar els infants i joves, i infondre’ls entusiasme per les persones, per les coses,... per viure.
- Portar els infants i joves cap a l’acció, al bon ús del temps lliure, a la bona convivència cívica, per
evitar el desinterès i la indiferència.
RESPONSABILITAT
- Respectar les coses dels altres.
- Saber-se organitzar dins del grup.
- Respectar els locals i mantenir-los nets.
- Aconseguir que facin la feina ben feta quan s’és responsable de la mateixa.
CONVIVÈNCIA
- Fomentar la sociabilitat entre tots els infants i joves.
- Respectar-se els uns als altres.
- Vetllar per la integració de cada infant i jove dins del grup.
- Escoltar quan algú parla.
- Compartir les coses.
- Promoure entre els infants i joves la diversitat de pensament, mostrant que existeix una pluralitat
d’idees enriquidora i que cal respectar.
CREATIVITAT
- Fomentar la creativitat de l’infant i jove.
- Donar força elements d’animació a fi de treballar i desenvolupar la imaginació de l’infant i jove.
- Respectar i valorar el treball dels companys.
- Encoratjar els infants i joves a prendre iniciatives, descobrir i crear coses.
- Aprofitar al màxim les idees dels infants i joves.
FE
-

Acompanyar els infants i joves, mitjançant el testimoni, cap a un creixement fonamentat en els
valors i en la fe en Jesucrist.
Connectar els infants i joves amb la comunitat cristiana i amb la pastoral parroquial.
Motivar una experiència de vivència i celebració cristiana en el marc del grup, i segons les
característiques de cada edat.
5

EQUIP DE MONITORS I MONITORES
MINIS (P4 i P5)

GEPIS (1r i 2n de Primària)

Arnau Olivella
Astrid García
Ester Junyent
Sira Sadurní

Foix Giralt
Francesc Ceballos
Montserrat Plans
Roger Gusi

PETITS (3r i 4t de Primària)

MITJANS (5è i 6è de Primària)

Abel Cruces
Anna Salvadó
Guillem Codorniu
Laia Lecegui
Maria Senabre

Alba Esteve
Imma Galofrè
Judit Martinez
Laia Blanch
Martí Codorniu
Nil Solà
Quim Marcé

GRANS (1r i 2n d’ESO)

JOVES 1 (3r i 4t d’ESO)

Aina Soler
Anna Marcé
Carlota Castellano
Gerard Valls
Mariona Gusi
Oriol Celis
JOVES 2 (1r i 2n de Batxillerat)
Cristina Barros
Esteve Ollé
Júlia Soler
Marta Romeo

Adrià Roig
Anna Jové
Frederic Contreras
Laia Bieri
Mireia Miró
CONSILIARI

Jordi Tres

*En negreta els monitors/es que formen part de l’equip de responsables de l’esplai
L’equip de monitors està a la vostra disposició per qualsevol aspecte d’àmbit general, preguntes, dubtes,
aportacions... el que necessiteu! Agrairíem que les qüestions que afecten al grup ho tractéssiu amb els
monitors corresponents.
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ELS PARES I MARES A L’ESPLAI
El GEP disposa de dues comissions on els pares i les mares hi poden participar. Són la Comissió de
Pares i Mares i la Comissió Manteniment.

COMISSIÓ DE PARES I MARES
És un punt de trobada dels pares i mares de l’esplai amb els monitors/es que formen part d’aquesta
comissió.
S’encarreguen d’organitzar les activitats on hi poden participar els pares i les mares; activitats com:
- Aniversari
- Dijous Gras
- Trobada de Pares, Mares, Nens, Nenes, Monitors, Monitores i Consiliari (PMNNMMC)
- Altres activitats
Les reunions es realitzen en horari d’esplai.
Animem a tots els pares i mares a participar de la comissió, un espai de diàleg on poder conèixer els
monitors/es de l’esplai però també de diversió! Si estàs interessat/a només cal que ens ho diguis!

COMISSIÓ MANTENIMENT
És la comissió que té com a objectiu realitzar tasques de manteniment de Can Trabal, l’edifici on els
vostres fills realitzen les activitats.
En aquesta comissió hi formen part monitors/es, ex-monitoris/es i pares i mares de l’esplai. Si ets un/a
manetes, treballes en algun àmbit de la construcció (fuster, constructor, paleta, arquitecte, lampista, pintor,
aparellador... etc) o únicament tens ganes d’ajudar, apuntat i vina a donar un cop de mà i a posar el teu
granet de sorra per l’esplai!
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
INSCRIPCIONS
Per inscriure’s oficialment i poder participar de les activitats del GEP cal:
- Emplenar la fitxa d’inscripció i signar les autoritzacions adjuntes
- Cal portar a més:
o Fotografia de carnet*
o Fotocòpia de la cartilla de vacunes*
o Fotocòpia de la targeta sanitària CATSALUT*
o Fotocòpia amb el núm. bancari
o Fitxa de medicaments autoritzant els que vosaltres ens permeteu administrar en cas de
necessitat.
*Aquesta documentació no cal portar-la si el vostre fill/a ha participat de les activitats d’estiu
(colònies/campaments) del curs anterior.
Les inscripcions estan subjectes al nombre de places que disposa cada grup (segons ràtios nensmonitors).
A l’iniciar cada trimestre s’obren inscripcions per si algun infant/jove vol incorporar-se a les activitats de
curs.
Inscriure’s al curs NO COMPORTA la inscripció automàtica a les activitats d’estiu, no obstant els
infants/joves que han participat a les activitats de curs TENEN PREFERÈNCIA A LES PLACES D’ESTIU.

ENTRADA I SORTIDA
- L’entrada i la sortida es farà per la porta de Can Trabal.
- La porta s’obrirà a les 16:30h.
- En acabar, l’hora de sortida és a les 18:30.
- Si el vostre fill/a marxa sol a casa cal informar prèviament a l’equip de monitors mitjançant un
justificant signat pel pare/mare/tutor.
- En cas que algun dia el nen/a hagi de marxar abans de l’hora cal que porti un justificant signat pel
pare/mare/tutor.
- Agrairíem la puntualitat a l’hora d’entrada i sortida dels infants/joves.

ASSISTÈNCIA
- En cas que el vostre fill/a no pugui venir agrairíem que ho comuniquéssiu a l’equip de monitors del
vostre fill/a amb uns dies d’antelació, pel bon funcionament de les activitats organitzades.

EXCURSIONS I SORTIDES
- El 1r i 3r trimestre es realitza una sortida de cap de setmana a una casa de colònies/alberg de la
comarca o propera. Aquesta en general els infants són acompanyats pels seus familiars o tutors.
Si són més grans es pot optar a utilitzar el transport públic.
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El 2n trimestre es realitza la sortida conjunta, una sortida on hi participen tots els infants, joves i
monitors del GEP. En aquest cas es lloguen autocars per anar-hi tots plegats.
Els pagaments es cobren per rebut domiciliat i s’encarrega l’economista de l’esplai (membre de
l’equip de responsables).
Valorem positivament la participació a les sortides organitzades, ja que és una bona oportunitat de
convivència entre els infants/joves i els monitors/es.

Per inscriure’s a les sortides de cap de setmana o sortides extraordinàries serà necessari respondre el
formulari d’autorització a l’activitat. http://www.gepvilafranca.cat/curs/circulars/
Un cop passada la data indicada en el formulari aquest quedarà tancat, i per tant, la no inscripció de
l’infant o jove a l’activitat

QUOTA
- És de 50€ cada trimestre
- L’equip de monitors i responsables de l’esplai som voluntaris, així doncs, la quota trimestral
s’utilitza per:
o Comprar el material de les activitats
o Poder realitzar tasques de manteniment de Cant Trabal
o Pagar les despeses associades a les activitats realitzades (inclou la sortida de cap de
setmana que es fa al trimestre).
Cal que els geperos i geperes disposin de la SAMARRETA DEL GEP. Aquesta samarreta es
demana que es porti sempre que es realitzin sortides o trobades on hi participi el GEP.
Si no la teniu, sol·liciteu-li al responsable del vostre grup!
El seu preu és de 5€.

ALTRES
- L’esplai és un entorn educatiu molt important pels infants, per això reivindiquem que no hauria de
ser una activitat de luxe, ni tampoc les sortides de cap de setmana. Així doncs, si algú té dificultats
per abonar algunes de les quotes restem a la vostra disposició per oferir-vos les beques
necessàries.
-

Per tal de donar a un participant de baixa, s’haurà de formalitzar enviant un correu electrònic a
gepvilafranca@gmail.com, amb l’assumpte “BAIXA”. Caldrà també una prèvia informació a l’equip
de monitors.
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EL GEP VILAFRANCA A LA XARXA
El GEP Vilafranca compta amb diversos canals de comunicació on podreu estar informats de tot!
-

Pàgina web: www.gepvilafranca.cat
Correu electrònic corporatiu: gepvilafranca@gmail.com
Correu electrònic arxiu: arxiu.gepvilafranca@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gepvilafranca
Twitter: https://twitter.com/gepvilafranca
Instagram: https://www.instagram.com/gepvilafranca

WEB DEL GEP
La web del GEP s’estructura de la següent manera:
-

Pàgina d’inici: hi penjarem les notícies de les activitats que anem fent

-

L’esplai: explicació de l’organització de l’esplai, on ens trobem, la botiga de l’esplai, les comissions
i altres aspectes informatius interessants de la història de l’esplai

-

Equip de monitors: apartat amb els diferents grups de l’esplai i els seus monitors perquè pugueu
posar-los-hi cara.

-

Curs 2018-2019: hi trobareu la informació i documentació necessària del curs
o Fitxa d’inscripció
o Circulars: apartat on trobareu la butlleta de la sortida i l’enllaç per poder emplenar el
formulari per participar de la sortida.
o Calendari del curs
o Fitxa de medicaments

-

Arxiu GEP Vilafranca: hi trobareu la següent informació
o Arxiu: és on es preserva i es conserva tota la documentació que ha generat i ha rebut
el GEP des de la seva fundació, el 1984. Explica què hi podem trobar, com funciona...
o El Braser: és la revista trimestral del GEP. Aquí podràs trobar tots els brasers en format
electrònic

-

Fotografies: trobareu les fotografies de les activitats de curs i d’estiu

-

Portal de Transparència i dades obertes: hi trobarem informació i dades sobre les activitats
organitzatives i econòmiques del GEP
o Organització i normativa de l’esplai
o Monitors i monitores de l’esplai
o Activitats de Curs
o Activitats d’estiu
o Indicadors econòmics
o Memòries de l’esplai
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CALENDARI
El calendari de les activitats previstes pel Curs 2018-2019 del GEP el podeu trobar a la nostra pàgina
web: http://www.gepvilafranca.cat/curs/calendari/
El calendari del trimestre estarà publicat dies abans de l’inici del trimestre pertanyent.
Intentarem actualitzar el calendari amb la màxima previsió, per tal que us pugueu organitzar també bé les
vostres agendes i les dels vostres fills.
De moment us informem del calendari del 1r trimestre:

1r TRIMESTRE
06/10/2018
09/10/2018
13/10/2018
20/10/2018
27/11/2018
03/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
01/12/2018
08/12/2018
15/12/2018
2r TRIMESTRE
12/01/2019

Inici de curs
Reunió de pares i mares (21h Sala Mn. Vinyeta)
Esplai normal + últim dia d’inscripció al 1r trimestre
Romeria (Activitat a Montserrat)
Castanyada
Festa
Esplai normal
Esplai normal
Esplai normal
Festa
Nadal + Pregària de Nadal (últim dia del 1r trimestre)
Campanya de l’Ampolla (1r dia del 2n trimestre)

Per qualsevol dubte o aclariment ens podeu trucar o escriure’ns al nostre compte de correu electrònic. Us
intentarem respondre els més aviat possible!

Moltes gràcies per l’atenció i bon inici de curs!
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