
Dissabte 22 d’octubre de 2022

REUNIÓ DE CURS DE DISSABTES DEL GRUP DE BARRUFETS 22/23

ORDRE DEL DIA:

1. Equip de monitors i famílies

2. Actualitat del grup i objectius del curs

3. Centre d’Interès

4. Dates Destacades

5. Comissió de famílies

6. Contacte

7. Precs i preguntes

1. Els/les  monitors/es i les famílies

Cap de grup: Sergi Coscolla

Material: Pau Gonzalez

Sanitat: David García

Fotografia: Judit Martín

Neteja: Pau Gonzalez

2. Actualitat de grup i Objectius del curs

Enguany,  ens hem plantejat com a secció de petits els següents objectius:

- Augmentar el nombre d’infants al grup.

- Enfortir el vincle amb les famílies.

- Fomentar el sentiment de pertinença cap a l’Esplai

- Aprendre a relacionar-se i a compartir amb els companys i companyes

- Ser innovadors amb les activitats proposades.

3. Centre d’Interès / Projecte

El Centre d’Interès que ens plantegem per aquest primer trimestre es tracta d’una viatgera espacial

que per circumstàncies diverses no pot tornar al seu planeta. Els infants ajudaran a la Sra. Sura a

tornar al seu planeta natal passant per diferents dimensions on cada dissabte farem diverses

activitats al voltant del centre d’interès com ara cuina, experiments, jocs d’exterior, plàstica…
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4. Dates destacades

12 de novembre: Excursió de dia.

26 de novembre: Prova de disfresses Pessebre Vivent.

3 de desembre: Pont de la Puríssima - No hi ha activitat.

10 desembre: Prova de disfresses Pessebre Vivent.

12 de desembre: Retorn loteria.

17 de desembre: Pessebre Vivent.

27, 28  i 29 de desembre: Colònies d’Hivern.

14 de gener: Inici del segon trimestre.

28 de gener: Excursió de dia del segon trimestre.

2 de febrer: Final d’inscripcions de Carnestoltes

4 i 11 de febrer: Preparació disfresses Carnestoltes.

18 de febrer: Rua de Carnestoltes.

12 de març: Botifarrada Popul’har.

2, 3, 4, 5 i 6 d’abril: Colònies de Primavera.

8 d’abril: No hi ha activitat.

15 d’abril: Inici del tercer Trimestre.

29 d’abril: No hi ha activitat.

9 de maig: Final d’inscripcions d’excursió 3r trimestre.

13 i 14 de maig: Excursió de cap de setmana tercer trimestre.

27 de maig: No hi ha activitat.

10 de juny: Festa Final de curs.

17 a 28 de juliol: Campaments

5. 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.
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6. Contacte

L’horari de secretaria és el següent:

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

Dimarts de 09:00 a 12:30 i de 16:30 a 19:00h

Dijous al matí de 9:00 a 12:00h

Divendres de 16:30 a 19:00h

Us atendrà molt amablement l’Oleguer.

El telèfon del C.E. Xixell és: 93 744 21 95 o bé el mòbil: 607 638 567 (en l’horari de secretaria. Fora

d’aquest horari podeu deixar missatges al contestador).

Web: www.xixell.cat

Correu electrònic: secretaria@xixell.cat

Correu electrònic barrufets@xixell.cat

Instagram: @cexixell

Twitter: @cexixell

7. Precs i preguntes.

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

