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REUNIÓ DE CURS DE DISSABTES DEL GRUP DE LLAMPECS 2022-2023 

 

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, el grup i les famílies 

Aquest curs, l’equip de monitores del grup de 

Llampecs està format per la Paula Garcia (cap de 

grup), l’Oleguer Salvadó i l’Adrià Alonso (resp. 

sanitat).  

 

2. Actualitat de grup i Objectius del curs 

Enguany, aquest grup podrà gaudir del seu darrer curs a l’etapa de joves de l’esplai. El nostre 

principal objectiu és consolidar i ampliar el grup de dissabtes. Per això, des de l’equip de 

monitores volem proposar activitats engrescadores i que motivin la participació dels joves per 

tal que puguin aprofitar-lo al màxim!  

De la mateixa manera, us demanem que ens feu un cop de mà en fomentar la seva assistència a 

les activitats, donat que considerem que els aprenentatges i vincles que aquí es desenvolupen 

són imprescindibles!  

 

3. Centre d’Interès / Projecte 

Durant el curs pretenem intercalar la realització de projectes amb d’altres activitats.  

Alguns dels projectes que realitzarem seran la preparació del viatge de final de curs, les 

campanyes econòmiques com són els Reis i Sant Jordi, així com un projecte que plantegem en 

què es proposaran diverses dates de rutes i excursions per tal de fomentar l’activitat física i el 

contacte amb entorns naturals. 

També durem a terme altres activitats més lúdiques i destinades a reforçar el sentiment de 

pertinença al propi grup i a l’esplai i a gaudir totes plegades de les tardes de dissabtes: de cuina, 

d’enginy, d’exterior i esportives, etc. 
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4. Dates destacades del primer trimestre 

15 d’octubre: Ruta en bicicleta 

29 d’octubre: Pont de la Castanyada 

5 de novembre: Nit Jove 

12 de novembre: Excursió de 1r trimestre 

3 de desembre: Pont de la Puríssima 

17 de desembre: Pessebre Vivent 

23 de desembre: Activitat especial de Nadal de Llampecs  

14 de gener: Inici del 2n trimestre 

 

 

5. Comissió de famílies 

Famílies 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 

secretaria. 

 

6. Teaming 

 

Teaming és una eina online per recaptar fons per causes socials a través de microdonacions d'1€ 

al mes. La filosofia de Teaming es basa en la idea de què només, amb 1€, no podem fer massa 

però si ens unim, podem aconseguir fer realitat grans projectes. L’Esplai Xixell fa temps que 

participa d’aquest recapte i anima a qualsevol de vosaltres a participar! Totes juntes podem 

aportar molt més per facilitar l’accés al lleure a famílies en situacions de vulnerabilitat. 

 

https://www.teaming.net/xixell 

 

 

 

 

 

https://www.teaming.net/xixell
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7. Contacte. 

 

L’horari de secretaria és el següent: 

Dilluns, dimarts i divendres de 16:30 a 19:00h 

Dimarts i dijous al matí de 9:00 a 12:30h 

Us atendran molt amablement l’Oleguer i la Marina.  

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 Whatsapp del mòbil) 

Web: www.xixell.cat 

Correu electrònic: secretaria@xixell.cat 

Instagram: @cexixell 

Twitter: @cexixell 
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