
REUNIÓ D’INICI DE CURS 2022-23

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació de l’equip de monitors i els pares

2. Actualitat del grup

3. Objectius del curs

4. Projecte / CI

5. Calendari

6. Comissió de famílies

7. Teaming

8. Contacte

9. Precs i preguntes

1. Els monitors i els pares: Presentació

Andrea Buedo: Cap de Grup, encarregada de fotografia i responsable de neteja

Guillem Rovira: Encarregat de material i responsable de neteja

Eloi Cohí: Monitor de suport

Alba Ballesteros: Monitora de suport

2. Actualitat de grup

És un grup molt consolidat i unit. Fa anys que estan junts i entre ells hi ha una dinàmica molt

respectuosa i divertida que fa que estiguin molt cohesionats. El grup està format per 15 joves.

3. Objectius del curs

L’objectiu principal que ens plantegem per aquest curs respecte als joves és mantenir la cohesió i el

bon clima que ja té el grup. Amb les activitats, CI i projectes volem donar importància a les decisions

que prenen els/les joves, i realitzar allò que entre ells i els monitors decidim.

4. Centre d’Interès / Projecte

Durant el curs pretenem intercalar la realització de projectes amb altres activitats, a més

acompanyar-ho amb un centre d'Interès divertit perquè els joves riguin una estona i s'ho passin bé

treballant de forma transversal amb els monitors i companys.

Per començar tancarem l'anterior projecte, El mercat de Segones Oportunitats, portant tota la roba a

centres on la roba es pugui reaprofitar. Iniciarem un parell de projectes que engresquen i motiven els

joves. Primer de tot, farem un calendari solidari amb imatges de tots els integrants de l'Esplai Xixell.



Aquest el realitzarem el primer trimestre i de cara el segon i tercer trimestre volem organitzar unes

jornades esportives pel barri. Seran els joves els que decidiran on les farem, els esports... Tot. A més,

un projecte que plantegen els joves és proposar 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 mateix grup i a l'esplai i a gaudir totes plegades de les tardes de dissabtes: de cuina,

d'enginy, d'exterior i esportives, etc.

5. Dates destacades

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

27 al 29 de desembre: Colònies d’Hivern

14 de gener: Inici del 2n trimestre

28 de gener: Excursió del 2n trimestre

18 de febrer: Rua de Carnestoltes

12 de març: Botifarrada PopuL’Har del Xixell

2 al 6 d’abril: Colònies de Primavera

13 al 14 de maig: Trobada Jove

10 de juny: Final de curs

17 al 30 de juliol: Campaments d’Estiu

x: Jornada esportiva

6. 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.



7. 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

8. Contacte

L’horari de secretaria és el següent:

- Dilluns: 16:30h a 19:00h

- Dimarts: 9:00 a 12:30h i 16:30h a 19:00h

- Dijous: 9:00 a 12:30h

- Divendres: 16:30h a 19:00h

Us atendrà molt amablement l’Oleguer i la Marina.

El telèfon del C.E. Xixell és: 93 744 21 95 o bé el mòbil: 60 763 8 567 (en l’horari de secretaria. Fora

d’aquest horari podeu deixar missatges al contestador).

Web: www.xixell.cat

Correu electrònic: secretaria@xixell.cat / talaiots@xixell.cat

Instagram: @cexixell

Twitter: @cexixell

Facebook: /cexixell

9. Precs i preguntes

https://www.teaming.net/xixell
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