
REUNIÓ D'INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES
2021 - 2022

Benvolgudes famílies,

Arranquem un nou curs a l'esplai amb molta energia, tendresa i ganes. L'equip de monitors i

monitores ja fa temps que ens estem reunint per pensar com anirà aquest curs. Dins l'equip hi ha

hagut renovació de monitors perquè, com ja sabeu, el curs passat va ser l'últim de moltes de les

nostres monitores. Així tot, enguany, amb les noves mesures i millores pandèmiques estem totes

especialment motivades i tenim unes molt bones perspectives de curs. L'esplai viu i avança!

● El calendari del curs 2021-2022 és el següent:

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

9 d'octubre

23 d'octubre*

30 d’octubre

13 de novembre

Sortida de dos dies (tot
l’esplai):

27 i 28 de novembre

Solstici d’hivern:

18 de desembre

*Límit per fer el  pagament i
inscripcions

22 de gener

5 de febrer

19 de febrer

5 de març

19 de març

2 de març

2 d’abril

30 d'abril

14 de maig

28 de maig

Sortida de dos dies:

11 i 12 de juny

Festa final (35 anys!!)

18 i 19 de juny

*Recordeu que els esplais són aproximadament cada quinze dies i sempre són els dissabtes a la

tarda de 16h a 19h, excepte els dies que marxem tot el cap de setmana.

Els CAMPAMENTS D’ESTIU són una activitat fora del curs: Enguany seran del 31 de juliol  al 7

d’agost. Anirem concretant la informació durant el curs.



● Els grups d'edat amb les respectives monitores queden de la següent manera:

Diminuts (2015) Pau Tutó (640 58 80 84), Maria Albareda (600 79 85 94)

Menudes (2013-2014) Helena Marcer (693 78 62 18), Lydie (632 38 86 78), Quim Orbezo (681 06 53
57), Alvaro (647 87 18 89)

Marrecs (2011-2012) Marina Nicolás (602 24 17 12), Carla Vidal (644 95 42 95), Laila Kaili (632 65
39 65)

Mitjans (2009-2010) Mar Laborda (671 43 31 15), Pol Julià (636 51 24 21), Sergi Salicrú (722 39
67 99)

Nyoquis (2007-2008) Ruth Laborda (692 77 71 21), Roser Canet (627 99 91 74), Aaron Zapata
(640 05 09 64)

Nebuloses (2009-2010) Gemma Pous (680 21 10 29) Aniol Guillamon (666 73 35 55), Alex
Zamora (602 19 90 07)

Aixolots (2004-2005) Mar Molins (688 60 74 43), Rut Feliu (680 14 95 93), Marcel Artigas (691 39
78 00)

IMPORTANT: LES MONITORES HAN DE SER SECRETES FINS EL PRIMER DIA!

No expliqueu als infants qui són les seves monitores.

● A cada esplai proporcionem el berenar. Per aquest motiu és important que ens feu saber

qualsevol al·lèrgia/intolerància/dieta, i que cada infant porti un got de plàstic cada dissabte.

● Respecte a les mesures pel Covid-19, ESPLAC s'encarrega de proporcionar-nos els

protocols correspondents del moment i els complirem correctament.

● Les inscripcions les trobareu al lloc web (formulari o en paper) amb les instruccions per fer

els pagaments (50€ trimestrals/45€ els germans).

● ESPLAC ofereix beques per les famílies que ho necessitin. Si fos el cas, feu-ho saber de

seguida als monitors i així és poden començar a fer gestions.

Per rebre més informació podeu consultar:

Lloc web: http://www.bruixesibruixots.org/ Instagram: @bruixesibruixots

*A més a més, tenim els grups de whatsapp de les famílies amb els monitors per on passem tota la info necessària.

http://www.bruixesibruixots.org/

