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REUNIÓ DE CURS DE DISSABTES DEL GRUP DE LLAMPECS 2018-2019 

 

ORDRE DEL DIA: 

  

1. Equip de monitors i famílies 

2. Actualitat del grup i objectius del curs 

3. Centre d’Interès / Projecte 

4. Dates Destacades 

5. Canvis en el projecte de dissabtes 

6. Comissió de famílies 

7. Contacte 

8. Precs i preguntes 

 

1. Els monitors i les famílies 

- Eloi Cohí Gomar: cap de grup i material 

- Carles Salvadó Farreras: sanitat i fotografia 

 

2. Actualitat de grup i Objectius del curs 

Enguany, per millorar el funcionament del projecte, hem decidit fusionar grups per tal que 

aquests fossin d’un nombre superior de membres i, per tant, també tinguessin un equip de 

monitors/es més nombrós i divers! En el cas de Llampecs, com que es tracta del seu últim any, 

s’ha mantingut el grup i l’equip tal com era l’any anterior. Per aquest curs, els objectius que 

ens proposem assolir són, principalment, mantenir i augmentar el nombre de participants a 

l’activitat de dissabtes, tot oferint activitats de qualitat en les que els joves tinguin el màxim 

protagonisme.   

 

3. Projectes 

Durant el curs anirem treballant diferents projectes, enfocats d’una banda a fer xarxa amb 

altres entitats (en el marc de la XEASC)  i tractar qüestions que van més enllà del nostre esplai, 

i també altres projectes amb l’objectiu d’aconseguir recursos per als campaments d’estiu 

d’enguany. 

 

4. Dates destacades 

8 de desembre: Pont de la Puríssima – No hi ha activitat 

15 de desembre: Pessebre Vivent 

5 de gener: nit de Reis 

12 de gener: Inici del 2n trimestre 
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23 de febrer: Preparació disfresses de Carnaval 

2 de març: Rua de Carnestoltes 

17 de març: Botifarrada PopuLHar del Xixell 

15-18 d’abril: Colònies de Primavera 

8 de juny: Final de curs 

 

5. Canvis en el projecte de dissabtes 

Per tal de maximitzar la participació a les sortides de cap de setmana i fer viable l’assistència 

de totes les famílies sòcies de l’activitat de dissabtes en aquesta, hem decidit incloure les 

sortides directament en la quota.  

Així doncs, haureu notat un petit augment del preu dels dissabtes, però això és degut, com 

expliquem anteriorment, a que pretenem que tothom qui participa de les activitats de 

dissabtes assisteixi a la Trobada Jove de maig i, qualsevol altre sortida que es pogués 

organitzar. 

 

6. Comissió de famílies 

Mares i pares, us necessitem! A l’esplai necessitem tot el suport possible en certes èpoques de 

l’any o per activitats determinades. Així doncs, us animem a participar a la Comissió de 

Famílies i a què col·laboreu amb nosaltres en tot allò que pugueu o que millor sabeu fer! 

En cas que vulgueu participar podeu demanar informació als/les monitors/es de l’equip o a 

l’Eva. 

  

7. Contacte. 

L’horari de secretaria, en què us atendrà amablement l’Eva, és el següent: 

De Dilluns a Divendres de 16:00 a 19:30h 

Dimecres al matí de 10:00 a 14:00h 

El telèfon del C.E. Xixell és: 93 744 21 95  o bé el mòbil: 607638567 (en l’horari de secretaria. 

Fora d’aquest horari podeu deixar missatges al contestador). 

Web: www.xixell.cat 

Correu electrònic: secretaria@xixell.cat 

Instagram: @cexixell 

Twitter: @cexixell 

 

8. Precs i preguntes. 

Eloi i Carles 

L’equip de monitors de Llampecs 

http://www.xixell.cat/
mailto:secretaria@xixell.cat

