
REUNIÓ FAMÍLIES 14.01.2017 
Es comença la reunió agraint a les famílies la participació del sopar de nadal i la llumineta.  

FESTA 4 DE MARÇ 

→ Es comenta que durant la festa del 4 de març hi ha l’espai del sopar que anirà a càrrec de 

famílies, amb el suport de l’equip de monis en tot moment. Aproven la proposta, i elles són 

les que s’encarreguen de buscar totes les coses necessàries per la botifarrada i organitzar-

ho tot.  

→ Per altre banda es comenta que haurà de sortir un pare o mare a llegir el parlament. 

→ Els posem al corrent de la problemàtica que estem tenint en via pública, es mostren 

molestos i indignats pel tema. Es proposa que anem a via pública en persona, que parlem 

amb el Jordi Flores. 

HISTÒRIA DELS ESPLAIS 

Dia 11 de Febrer és passarà un documental sobre els esplais i es farà un col·loqui.  

Ens demanen que quan pengem algo a la web avisem per watsapp  

PROJECTE FAMÍLIES: 

- Ho valoren com una bona iniciativa 

- Valoren que els que han de tirar del carro sóm els monitors i monitores i que el 

compromís comença per les famílies 

- Hi ha predisposició de les famílies 

- També valoren que si les famílies s’impliquen és perquè volen i que no es pot obligar a 

ningú 

- El Damian proposa: fer una activitat una vegada al trimestre pels pares i mares com si 

fossin infants 

- El Jaume Valls proposa: Fer una activitat per grups amb famílies i infants. Arrel 

d’aquesta proposta surt l’idea de fer activitats com debats i xerrades pels mes grans i 

dinàmiques amb els més petits.  

CARNESTOLTES: 

- Cost de 5 euros la disfressa  

- El ball ha de durar màxim de 2 minuts i es proposa que els monitorxs se’l pensin i el 

proposin (NO ES PODEN MOURE ELS BRAÇOS)  

- La rua comença a les 11h 

- A darrera la samarreta posarem el logo de l’esplai i la frase “CAP ESPLAI 

DESPUTLLAT” els monitorxs ens encarreguem de fer el logo i li passem al Damian.  

- El nom de la comparsa és “EL TRASTER DE LA FERA” 

- Els monitorxs ens encarreguem de fer difusió pels watsapp perquè s’apuntin les famílies 

a carnestoltes posant de data límit el 21 de gener.  

- Tothom va amb samarreta i del tema que vol 

- Es donaran les samarretes el 4 de febrer 

- El ball s’assajarà  el dia 4 i 18 de febrer 


