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REUNIÓ DE PARES I MARES D’ESPLAI DIARI DEL CENTRE 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Presentació de l’equip de monitors i monitores. 

2. Actualitat del grup. 

3. Objectius generals. 

4. Funcionament d’un dia a l’esplai diari. 

5. Projecte de diari. 

6. Relació amb les famílies. 

7. Material que cal portar. 

8. Comissió de famílies i participació als tallers diaris. 

9. Contacte 

10. Precs i preguntes 

 

1. Presentació de l’equip de monitores i dels assistents: 

 

 

Grup 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

PETITS ADRIÀ. A ADRIÀ. A ADRIÀ. A NIL. C ADRIÀ. A 

MITJANS MIREIA. G MIREIA. G MIREIA. G MIREIA. G MIREIA. G 

 ELOI.C NOEMI. A ELOI. C NOEMI.A ELOI.C 

 

2. Actualitat del grup: 

 

El grup de PETITS engloba: 

- Des de P3 fins 2on de primària. 

 

 El grup de MITJANS engloba: 

- Des de 3er de primària fins 6è de primària. 

 

3. Objectius Generals: 

- Treballar la responsabilitat i l’autonomia personal.  

- Conèixer i respectar als companys, adults i les normes de convivència de 

l’esplai. 

- Gaudir de les activitats que es realitzen. 

- Col·laborar en l’endreça, la cura del material i en la neteja amb l’adult. 

- Oferir un espai on tingui cabuda la llibertat d’expressió i el respecte cap altres 

opinions i torns de paraula.  

- Treballar la diversitat i promoure la igualtat entre nens i nenes (perspectiva de 

gènere). 
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- Sensibilitzar als infants entorn la cura del medi ambient. 

- Conèixer les principals tradicions, festes i costums locals. 

- Treballar la cohesió de grup, l’empatia i donar recursos per la resolució de 

conflictes. 

 

4. Funcionament d’un dia d’esplai: 

 

16:30 a 17:00 Recollida a les escoles. 

17:00 a 17:45 Berenar i estona de temps lliure: és un espai de relaxació i de relació 

entre infants i monitor/es, vetllant per l'alimentació pausada i tranquil·la i els 

hàbits d'higiene i endreça. 

17:45 a 18:10 Estona de fer deures lliure i voluntària (mitjans): El grup de mitjans 

realitza una estona de deures abans de l’activitat on pot resoldre dubtes. 

18:10 a 18:45 Realització de l’activitat: aquesta està emmarcada dins una 

programació específica dins d’un projecte trimestral i pretén potenciar la 

possibilitat de creixement personal i grupal treballant mitjançant eixos transversals 

amb tallers diferents.  

18:45 a 19:00  Recollida de la sala i valoració de l’activitat. 

19:00 Benvinguda de mares i pares. 

 

5. Projecte de diari: 

 

L’esplai en essència és l’escola de valors i hàbits en el lleure, prenent com a mitjà 

educatiu el joc i el quotidià en les activitats que desenvolupem. A més oferim un 

ventall de tallers i activitats a través amb els quals treballem de manera transversal 

aspectes com els hàbits, la igualtat d’oportunitats i de gènere, l’educació emocional, la 

interculturalitat i el medi ambient. En una programació setmanal encabim els següents 

recursos i àmbits:  

 

• Comunitat i relació amb altres entitats del barri: de forma constant 

estem en contacte amb les diferents entitats del barri. Col·laborem amb 

el Museu d’Història, Gent de Pau, el Mercat, etc. De la mateixa manera, 

contactem amb serveis de la població perquè ens puguin oferir visites o 

un servei o tallers puntuals (Guardia Urbana, etc).  

• Participació infantil: de forma diària i setmanal a través d’Assemblees 

donem espai als infants per donar la seva opinió, expressin com s’estan 

sentint i escoltar la seva veu en relació a propostes i suggerències en la 

programació del projecte.  

• Activitats dirigides: són tallers i activitats més especifiques emmarcades 

dins del projecte general. Entre d’altres, són la cuina, l’art, jocs dirigits, 
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l’esport, contes, dinàmiques de grup, xerrades especifiques sobre un 

tema, etc.  

• Racons: són espais amb diferents materials proposats pel monitor/a 

amb el sentit de fomentar l’aprenentatge i desenvolupament del infant 

de forma molt més lliure i creativa. Es proposen racons d’art, jocs de 

taula, construccions, lectura, joc simbòlic, etc. 

 

 

6. Relació amb les famílies: 

 

Des de l’Esplai valorem molt positivament la relació amb les famílies dia a dia, a les 

sortides del taller. 

Sempre que hi hagi algun conflicte, notícia o vulgueu tractar algun tema específic, no 

dubteu en parlar amb nosaltres o demanar una entrevista individualitzada, si ho veieu 

pertinent. 

 

- Participació al projecte diari: 

Tens ganes de venir un dia a fer-nos un taller? Vols explicar-nos i apropar-nos a la teva 

cultura i/o professió? Tens alguna habilitat especial o vols compartir algun recurs amb 

els infants? Si teniu ganes de participar activament al nostre projecte, vine un dia i 

estarem encantats de rebre’t! Animeu-vos a participar! Valorem molt positivament la 

implicació i participació familiar en el dia a dia de l’esplai.  

 

7.  Material que cal portar: 

 

No cal que els vostres fills i filles portin berenar als tallers diaris, ja que els hi 

proporcionem des de l’esplai (Projecte “Cap infant sense berenar - Fundació Probitas) 

- El berenar que proporcionem estarà basat en: làctics, pa, cereals, fruits secs,  

entrepans d’embotit, formatge i fruita, afegint alguns dies xocolata i galetes. Si hi ha 

alguna al·lèrgia important i/o intolerància és important que els monitors/es estiguin al 

corrent.  

- Els nens i nenes del grup de petits han de portar una muda complerta, marcada amb 

el nom. 

- Medicació: si cal la administració d’algun medicament en horari d’esplai cal que ens 

adjunteu la recepta mèdica conjuntament amb la medicació i la vostre autorització per 

poder-li administrar el medicament.  

 

 

 

 

 



Dimarts, 13 de Novembre del 2018 

4 

 

8. Comissió de mares i pares. 

 

A l’esplai potenciem la participació dels pares i les mares per proposar, preparar 

activitats com el Pessebre Vivent, la Carnestoltes, la Botifarrada, etc. És una bona 

ocasió per conèixer gent, participar de forma activa a l’esplai i passar  bones estones. 

Esperem que us animeu a formar part de la comissió! 

 

9. Contacte. 

 

L’horari de secretaria és de 16h a 19:30h de dilluns a divendres i els dimecres de 10h a 

14h.  Us atendrà molt amablement la secretaria. 

 

El telèfon del C.E. Xixell és: 937442195  (en l’horari de secretaria. Fora d’aquest horari 

podeu deixar missatges al contestador). 

En cas de que l’infant no pugui assistir un dia a l’activitat demanem que ho 

comuniqueu a la secretaria del esplai abans de la sortides de les escoles.  

 

Web: www.xixell.cat 

Correu electrònic: secretaria@xixell.cat 

Facebook:  www.facebook.com/xixell 

Instragram: @cexixell 

Twitter: @cexixell 

Teaming: https://www.teaming.net/c-e-xixell?lang=ca_ES 
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