C.E. SPAI-T
REUNIÓ DE FAMÍLIES
Curs 2019-20

Divendres 10 de gener del 2020
A les 20:30h a l’Spai-T

DE QUÈ PARLAREM AVUI?
1. Carnestoltes 2019: temàtica i calendari
2. Trobades MCECC
3. Montserrat: Horari (exemple), Preparem
comissions i Inscripcions i pagaments
4. Recordatoris (carnestoltes, enquesta…)
5. SUPER REUNIÓ DE CARROSSA!!!

1. Carnestoltes (I): temàtica 2019!
1. Participem amb “Mans a les Mans” (Submari i Imaginat)
2. Important!!! Confirmar assistència al carnestoltes i a la

paella per comprar material/menjar
3. Per decidir el disseny de la carrossa, qui vulgui es pot
quedar mitja hora al final de la reunió

4. I, finalment, aquest curs anirem disfressades de...

ACRÒBATES

1. Carnestoltes (II): calendari carrossa
Horari: De 10h a 13:30h i de 15h a 20h
Lloc: Pati de la parròquia Mare de Déu de Port
Dg. 2 de febrer

Carrossa (variable)

8 i 9 de febrer

Carrossa + Disfressa

15 i 16 de febrer

Carrossa + Paella

22 de febrer

RUA de carnestoltes

2. Trobades MCECC
Trobada d’infants de zona: Els i les infants i joves dels diferents grups
d’esplai del moviment (MCECC) ens trobem per fer activitats,
conèixer altres realitats i reflexionar sobre el tema proposat.
Data: 14 de març

Trocajove 2020: L’objectiu és oferir un espai de formació i
creixement, vinculat a la transmissió de valors cívics i al compromís
social als adolescents i joves dels centres d’esplai.
Data: 14-15 de març. La temàtica és l’autoestima!

MONTSERRAT – 21 i 22 DE MARÇ

3. Montserrat (i): horaris (exemple)
Dissabte 21

Diumenge 22

8’45h - Esplai

9h – Esmorzar

11h - trobada a la plaça del Monestir (cotxes)

9’30h – Recollim habitacions i fem motxilles.

11’30h fins la tarda – Activitat + Dinar

10h – Sortim cap al Monestir

17’30h - Berenar a la plaça

11h – Missa i Virolai

*(Ens incorporem els qui hem anat caminant)

12’30h -13’30h – Jocs a la plaça

18h a 19’30h - Activitat

14h – Dinar

20h - Sopar

17h - Agafem l’autobús de tornada

22h - Gresca de la nit!!

18’15h – Arribem a l’estació de Sants

24h – Bona nit

19h - Esplai

3. Montserrat (II): comissions!
Per la ruta i les motxilles necessitem...
2 cotxes material i
menjar

1 furgoneta per motxilles
1 o 2 cotxes escombra
Equip de cuina

3. Montserrat (III): inscripcions i pagaments
Per saber que has de pagar escull una d’aquestes opcions:
MENJAR +
MATERIAL
15€

DORMIR
10€

TRANSPOR
T ANADA I
TORNADA
10€

TRANSPORT
ANADA,
TORNO EN
COTXE
5€

TOT COTXE
0€

DORMO A
CEL·LES
0€

TOTAL

A) 35€
B) 30€
C) 25€
D)

● Si feu el dinar del diumenge, haureu de portar dinar per compartir.

3. Montserrat (III): inscripcions i pagaments
Passos per a escriure bé el concepte al pagament:
1) Cognoms família → García Pérez
2) Quants sereu? → García Pérez (4)
3) I… què heu de pagar? (referències de la taula anterior) →

Garcia Pérez (4 - 2b2c)
Si teniu dubtes, contacteu amb el/la referent del vostre grup!

INSCRIPCIONS FINS AL 8 DE MARÇ

4. Recordatoris!!!
Dates de carrossa de carnestoltes
Dg. 2 de febrer

Carrossa (variable)

8 i 9 de febrer

Carrossa + Disfressa

15 i 16 de febrer

Carrossa + Paella

22 de febrer

RUA de carnestoltes

Aquest any l’esplai també vendrà polseres!!!

Sorteig de l’esplai
Sortegem un paquet
de “Fent País” de 80€
comprant tickets d’1€
per recaudar fons pel
projecte de joves

Valoració 2n trim.
L’enviarem després de
Montserrat
Taula rodona 27/03/19

Alguna pregunta més?
Amb qui parlem per organitzar la paella?
Amb la responsable de famílies (Laia). I per dinar amb el/la respon de grup.
Quan preparem la disfressa les famílies?
Dissabte 8 de febrer com un grup més de l’esplai. CAL SER PUNTUALS!!!
Com s'organitzarà el dia de la rua?
Dissabte 15 de febrer enviarem un correu i WhatsSapp amb la info.
Com s’organitzarà per muntar i desmuntar la carrossa?

S’ha de formar una comissió i avisar al responsable de carrossa (Albert)
Quin és l’últim dia per apuntar-se a la rua? Dissabte 24 de gener

Alguna pregunta més?
Com es pot participar al carnestoltes si no em vull disfressar?
Podeu disfressar-vos o der de cordó de seguretat. Parleu amb el/la vostra
responsable de grup i us explicaran com fer-ho.
Quan rebrem la informació de Montserrat?
Us enviarem la circular amb tota la informació dissabte 7 de gener
Com es farà la ruta de Montserrat per joves i famílies?
Hi haurà una reunió informativa només de ruta més endavant.

A Montserrat pot pujar qualsevol cotxe? No. Ens heu de passar la matricula
dels cotxes que hagin d’aparcar a dalt abans del 8 de març

Alguna pregunta més?
Com fem el pagament si dormim en cel·les?
Hem afegit una opció de pagament per les famílies que dormin a cel·les,
però en tot cas l’esplai no gestionarà les cel·les.
Es pot dinar amb l’esplai si només pugem el diumenge de Montserrat? Si.
Aviseu amb temps al/la responsable del grup i us informarà del preu.
Podeu fer alguna cosa perquè no coincideixi l’últim dia d’esplai i sopar de
final de curs amb les catequesis?

Mirarem de trobar una solució i us informarem dels canvis.

JA TENIU EL POWER AL WEB!
(que està en construcció)

esplaispait

www.esplaispait.cat
espai.trobada@gmail.com
620 997 367 (Salva)

