1r COL·LOQUI
Esplai Cepitu Curs 2019/20

1. PRESENTACIÓ MONITORS DEL GRUP
Coordinador
2. RESPONSABLES D’ESPLAI
Els nous responsables d’Esplai d’aquest curs són la Carla Guilà, el
Sergi Romero i la Queralt Samaniego, i en el càrrec de tresoreira
l’Albert Martinez. Per qualsevol qüestió, contacteu amb el
coordinador del grup o amb algun dels responsables via mòvil o a
través del correu cepituesplai@gmail.com.
3. LOGÍSTICA
Quotidià d’esplai
16.30

Obrim portes

17.00

Inici activitats

18.00

Berenar

19.30

Recollida dels infants

20.00

Tanquem portes

4. NORMATIVA
Què poden portar a l’esplai?

Què no poden portar a l’esplai?

✓ Patinet / bicicleta >>

✗ Llaminadures

“Patiparking”

✗ Objectes de valor
✗ Joguines

Assistència
Demanem a les famílies constància i compromís amb l’esplai. En cas
que vostre fill/a no pugui assistir un dissabte, notifiqueu-ho pel grup
de whatsapp.
5. IDEARI
L’ideari són el conjunt d’idees i valors que defineixen què és el Cepitu
i quin és l’objectiu d’aquest mitjançant l’acció pedagògica i en relació
a un projecte educatiu. Podeu consultar-lo a la web c epituesplai.cat
6. CALENDARI
2 nov Esplai
9 nov Esplai + Col·loquis
16 nov Esplai
23 nov DIADA*
30 nov Esplai
7 des Festa
14 des Esplai
21 des SORTIDA

7. VALOR I MOTIVACIÓ DEL 1r TRIMESTRE
Quin valor tractem?
EL FRACÀS, c om gestionar emocional i col·lectivament la frustració i
el fracàs.
Com?
Som un grup d’animals dins una granja que funciona a la perfecció,
però de sobte el granger ens abandona.Es sembra el caos entre els
animals. Fins que un gos d’atura posa ordre i estableix que per tirar
endavant cada grup ho ha de fer com pugui. En aquest cas cada grup
experimenta els seus propis fracassos.
8. MOTIVACIÓ I ACTIVITATS DEL GRUP

La D
 IADA és un dia on tant
infants, famílies, monitors i
monitores fem una activitat tots
junts; sopar, torneig, jocs…

9. FEEDBACK INSCRIPCIONS

Proposta: crear una Comissió
de Pares i Mares ( juntament
amb monitors/es) i nteressats i
motivats per organitzar i pensar
possibles formats de la diada.

10. SUBHASTA DE ROBA

La SORTIDA és una activitat que dura tot el dia a mode de
tancament del trimestre. El format de la sortida i la informació
pertinent us la donarem quan s’apropi el dia.
Petit spam Minicolònies 2020 (del 5 al 8 d’Abril).

Què us ha semblat el format de les inscripcions d’aquest any? Més o
menys pràctic? Complicat? Millor inscripció presencial o online?
Coses a millorar?

En acabar trobareu una pila de roba perduda tant de les colònies com
de l’esplai. Si heu trobat a faltar alguna peça de vestir dels vostres
fills/es, si us plau feu-hi una ullada.
11. ENTREGA AUTORITZACIÓ PER SORTIR AL CARRER

