
Dissabte 15 d’octubre de 2022

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

ORDRE DEL DIA:

1. Equip de monitors i famílies

2. Actualitat del grup i projecte

3. Dates Destacades

4. Comissió de famílies

5. Contacte

6. Precs i preguntes

1. Els monitors i les famílies

Anna Basquet: Cap de grup i Responsable de Fotografia

Laura Garcia: Responsable de Sanitat

Albert Mora: Responsable de Material i Neteja

2. Actualitat de grup i projecte

Aquest és el nostre segon any com a Dofins, i, com a novetat, som els més grans dins de la

secció de Mitjans. Actualment, el grup de Dofins consta d’uns 9 infants, són un grup bastant

cohesionat on la majoria es coneixen d’altres anys.

L’objectiu del projecte de dissabtes és que gaudim tots plegats de l’Esplai i les experiències que

ens pot oferir, construint un ambient còmode i de creixement personal per a tots els infants del

grup. El projecte s’organitza a través d’un Centre d’Interès, aquest curs, un explorador ens visita

i amb ell viatjarem en el temps per reconstruir els inicis de la nostra ciutat.

3. Dates destacades

29 d’octubre: Pont de la Castanyada - No hi ha activitat

12 de novembre: excursió del primer trimestre

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

10 de desembre: Prova de vestuari del Pessebre Vivent

17 de desembre: Pessebre Vivent

27-29 de desembre: Colònies d’Hivern

14 de gener: Inici del 2n trimestre

28 de gener: excursió del 2n trimestre

11 de febrer: Preparació disfresses de Carnaval

18 de febrer: Rua de Carnestoltes



Dissabte 15 d’octubre de 2022

12 de març: Botifarrada PopuL’Har del Xixell

2-6 d’abril: Colònies de Primavera

29 d’abril: Pont de l’1 de Maig - No hi ha activitat

13-14 de maig: Excursió de Cap de Setmana

27 de maig: Pont de la 2a Pasqua - No hi ha activitat

10 de juny: Final de curs

4. 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 en 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.

5. Contacte.

Per contactar amb l’equip de monitores: dofins@xixell.cat

L’horari de secretaria és el següent:

Matins: dimarts i dijous de 9:00 h a 12:30 h

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

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 de secretaria@xixell.cat

Instagram: @cexixell

Twitter: @cexixell

6. Precs i preguntes.

Albert, Anna, Laura

L’equip de monitores i monitors de Dofins
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