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PUCES I TRAPELLES 2022-2023

Ordre del dia:
1. Equip de monitores

2. Actualitat del grup i objectius del curs

3. Centre d’Interès

4. Dates destacades

5. Excursions i l’excursió del primer trimestre

6. Comissió de famílies

7. Contacte

8. Precs i preguntes

1. Equip de monitores i responsables
El grup de Puces i Trapelles està a càrrec de 3 monitores:

- Sofia: encarregada de fotografía.

- Flàvia: encarregada de sanitat

- Ildara: encarregada de material i cap de grup.

2. Actualitat del 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

monitores més divers. Així doncs, actualment del grup de Puces i Trapelles consta de 5

infants que s’han anat coneixent però encara no s’ha establert com a grup, tot i que les

activitats segueixen molt units. Per tal d’aprendre i alhora gaudir plegats ens hem marcat els

següents objectius:

a) Potenciar l’autonomia en l’endreça.

b) Sentir pertinença cap a l’esplai.

c) Aprendre a relacionar-se i a compartir amb els companys i companyes.

d) Sentir-se participatius i gaudir de les activitats.

e) Aprendre diferents cultures del món.

f) Aconseguir tenir un vincle amb les monitores.

g) Intentar augmentar el nombre d’infants al grup.

3. Centre d’interès
El Centre d'Interès que ens plantegem per aquest primer trimestre, i que segurament

s'allargarà fins el 3r trimestre, és sobre un tren que viatja espai-temporalment amb un
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personatge conductor. La Bruna (conductora del tren) viatja amb la Dèbora (tren) en busca

de noves cultures i nous coneixements, per això es troba amb el nostre grup (Puces i

Trapelles) i ens demana que l’acompanyem en aquest super viatge. El primer trimestre,

principalment, es centra en Europa, on viatjarem a: l’Antiga Grècia, Escòcia, Irlanda, França

i Suïssa. En aquestes destinacions coneixerem a diferents personatges que ens ajudaran a

guiar-nos pel país viatjat i a conèixer la cultura d’aquest.

Durant aquest primer trimestre es faran activitats molt diverses, des de cuina, gimcanes i

manualitats.

4. Dates destacades
1 d'octubre: Inici dissabtes 1r trimestre

29 d’octubre: Festiu per la Castanyada

12 de novembre: Excursió 1r trimestre

3 de desembre: Pont de la Puríssima

17 de desembre: Pessebre vivent

27 al 29 de desembre: Colònies d’hivern

14 de gener: Inici dissabtes 2n trimestre

28 de gener: Excursió 2n trimestre

18 de febrer: Rua de Carnestoltes

12 de març: Botifarrada PopuL’Har

2 al 6 d’abril: Colònies de Primavera

15 d’abril: Inici dissabtes 3r trimestre

29 d’abril: pont de l’1 de Maig

13 i 14 de maig: Excursió 3r trimestre

27 de maig: Segona Pasqua

10 de juny: Final de curs dissabtes

5. Excursions i l'excursió del primer trimestre
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

fer una excursió per cada trimestre.

La primera es realitzarà el 12 de novembre, la segona el 28 de gener i l’ultima el 13 i 14 de
maig, ja que aquesta última és una excursió de cap de setmana.

Els destins encara s’estan decidint,  ja us anirem informant a través del email o en persona.

6. Comissió de famílies
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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’Oleguer.

7. Contacte
L'horari de secretaria és el següent:

Dilluns i divendres de 16.30 a 19h
Dimarts de 9 a 12.30h i de 16.30 a 19h
Dijous de 9 a 12.30h
Dimecres està TANCAT

Us atendrà molt amablement l’Oleguer.

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

Facebook: Esplai Xixell

Correu electrònic per contactar amb les monitores:

puces@xixell.cat

trapelles@xixell.cat

9. Precs i preguntes
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