
Bones!  
Us fem un petit resum del que es va dir a les reunions de dissabte de cada 
grup: 

 NOVETAT! Canvi d'organització en els grups: Com ja deveu veure, 
l'esplai està creixent tant a nivell d'infants com de monis, i és per això 
que farem un canvi de funcionament de grups. És un projecte que té 
una durada d’uns 7 anys, de manera que tenim l’horitzó pel curs 2024-
2025. No patiu! Aquest curs només afecta als grups de Guspires i 
Llamps, de manera que la resta de grups no es veuen afectats per 
aquest sistema i seguiran com fins ara. 

o Com funcionàvem fins ara? Fins ara, cada grup d'edat abastava 
2 o 3 generacions i tot els infants passaven junts al grup 
següent. Hem vist que això ja no és sostenible sobretot alhora 
de fer el pas d'infant a monitor, ja que el grup s’havia de separar. 
A més, creiem que canviar el sistema pot ser enriquidor pels 
infants pel fet que coneixeran a més gent i estaran més adaptats 
a l’edat que els toca.  

o Com ho farem a partir d’ara? Així doncs, el nou sistema serà el 
següent: cada grup també estarà format per infants de 2 o 3 
generacions contígües, però amb la diferència que cada 
generació pujarà de grup quan li toqui per edat. 

 Exemple: aquest curs Guspires està format per les 
generacions de 2011, 2012 i 2013. L’any vinent només 
passarà a Llamps la generació de 2011, mentre que els 
de 2012 i 2013 es quedaran a Guspires. 

 Grup de GRANS: com que les generacions que pugen cada 
cop són més nombroses, sapigueu que al grup dels més 
grans es valorarà positivament el compromís a l’esplai i 
la participació activa a les activitats fora de l’esplai (ex: 
campanya econòmica).  

 
 Excursions i Setmana Santa:  

o 1 excursió per trimestre. NOVETAT! Fins ara les 3 es feien amb tot 
l’esplai junt, però ara la del 2n trimestre es farà per grups per 
separat (tots els grups el mateix cap de setmana però a llocs 
diferents). *Si sabeu llocs o cases particulars on poguéssim 
passar la nit agrairíem que ens ho féssiu saber ja que 
econòmicament seria més viable que llogar 6 cases de cop. 

o Excursió de Zona 3 al 2n trimestre (a part de l'excursió que ja es 
farà aquell trimestre per grups).  

o És possible que alguns grups (especialment els més grans) facin 
alguna sortida més pel seu compte. Us avisaríem amb antelació. 

o NOVETAT! Setmana Santa: tots els grups faran colònies/ruta 
de Setmana Santa, probablement els 4 primers dies.  

 
 Dates de campaments i ruta d’estiu: del 17 al 30 de juliol 2019. 

 
 Berenars: com cada any, cada dissabte un infant diferent portarà berenar 

per compartir amb el seu grup. Durant la setmana es parlarà per 
whatsapp qui en pot portar!  



 
 Inscripcions i pagament: Qui encara no s'hagi inscrit a l'esplai, li falti 

documentació o fer el pagament, recordeu fer-ho. També és important 
respondre el formulari perquè facilita moltíssim la feina a secretaria. 
Aquí el teniu altra vegada:  

https://goo.gl/forms/5wTKl8YbO5RyrTe42 
 

 Si algú no està al grup de whatsapp del grup del seu fill/a i tampoc va 
donar el seu telèfon als monis el dissabte anterior, que respongui aquest 
mail indicant el seu número. 

 
 Ens veiem a l’Assemblea de Famílies aquest dissabte de 17 a 19:30 on 

es decidiran les activitats que volem fer tant infants com famílies i 
monis al llarg del curs.  

 
 
Us hi esperem!! 

Finalment, us deixem la distribució de monis per aquest curs 2018-19:  
 

Guspires Llamps Rellamps Trons Tronats ?* 

Anna 
Martínez 

Marta 
Casadellà 

Sílvia 
Bretos 

Clàudia 
Navarro 

Èric 
Aouara 

Arnau 
Badia 

Natàlia Prat Martí Prat Oxana 
Arqué 

Olga Planes Pau Martí Glòria 
Cluet 

Eli 
Casadellà 

Marta Vidaña Adrià 
Vidaña 

Michael 
Mendoza 

Anna Miró  

  Marc 
Barbet 

Nina Agustí   

*Encara no té nom :) 
 

Moltes gràcies i fins dissabte! 

https://goo.gl/forms/5wTKl8YbO5RyrTe42

