El C.E.Xixell és un centre d’esplai dedicat a l’educació en el
temps lliure. Es dedica a organitzar i dur a terme activitats
al servei de la formació i l’esbarjo des de fa més de 30 anys.
Els tallers diaris i els dissabtes permeten als infants
i joves gaudir de diferents activitats al costat dels
seus amics, així com també conèixer nous companys, fora
del context escolar. És un espai per jugar, dibuixar,
cuinar, compartir... On es treballa la imaginació, els
hàbits i els valors.

ACTIVITATS DIÀRIES
CURS 2012-2013
Centre d’Esplai Xixell

Grups d’edats i seccions
SECCIÓ A
PETITS

C/ Joan Pallarès, 32
08901– L’Hospitalet de Llob.
Tel. 93.338.06.44
Fax. 93.338.03.50
Web: www.xixell.cat
Email: secretaria@xixell.cat
facebook.com/xixell

VINE AL SETMBRE A FER LA INSCRIPCIÓ I
OBTINDRÀS UNA QUOTA DE SOCI
GRATIS!!!

SECCIÓ B
MITJANS

SECCIÓ C
JOVES

PUCES

Nascuts del 2007 al 2009

TRAPELLES

Nascuts del 2005 al 2006

BARRUFETS

Nascuts del 2003 al 2004

DOFINS

Nascuts del 2001 al 2002

ESTELS

Nascuts del 1999 al 2000

TALAIOTS

Nascuts del 1997 al 1998

LLAMPECS

Nascuts del 1995 al 1996

Plànning d’activitats diàries
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

A

Multimèdia
Infantil

Psicomotricitat

Plàstica

Cuina

L’hora del conte

B

Teatre

Cuina

Plàstica

DATA D’INICI:
SETMANA OBERTA: del 12 al 14 de Setembre
(No fem recollides a les escoles)
TALLERS DIARIS: 17 de Setembre
DISSABTES: 29 de Setembre
HORARI D’INSCRIPCIONS:
De dilluns a divendres de 16h a 20h a partir del
13 de Setembre.

C

CAL PORTAR:

Cuina

Plàstica

• Fotocòpia de la Targeta Sanitaria.
• Fotocòpia del llibre de vacunes.
PREUS:
Quota soci

25€/ mes

* Inclou activitat de dissabtes
Tallers diaris

7€ per dia al mes

Guitarra

10€/mes

Espai Jove

10€/mes

Manteniment

8€/mes

MulEspai Jove
timèdia

Guitarra

Guitarra

Els tallers diaris es portaran a terme amb un mínim de cinc participants per cada secció.
SERVEI DE RECOLLIDES A LES ESCOLES:
Aquest Servei s’ofereix a nens i nenes que assisteixen a escoles
del barri Centre. Seran recollits a la sortida de l’escola i portats a
l’esplai a partir del 17 de Setembre de 2012.

ACTIVITAT DE DISSABTES de 16:30h a 19:00h
Per totes les edats.

Entitat membre de:

Tècniques
d’estudi

Multies- Multimè
port i dia
jocs

En conveni amb:

NOTA INFORMATIVA INSCRIPCIONS CURS 2012-2013
PER ALS SOCIS:
• Ara que comença el curs us volem recordar que tots aquells i aquelles que vulgueu que els vostres fills/es segueixin participant de qualsevol de les activitats que oferim a l’esplai caldrà que
formalitzeu la inscripció a la secretaria entre el 13 de Setembre i l’ 11 d’Octubre, en horari habitual de dilluns a divendres de 16h a 20h.
• Passada aquesta data (11 d’Octubre) es considera que no continúen com a socis o sòcies, i per
tant deixaran de tenir els beneficis corresponents.
• Si no penseu inscriure als vostres fills/es a cap activitat, però voleu gaudir de les avantatges del
socis (quotes d’activitats més baixes, información de totes les activitats, …) podeu inscriure a
l’infant o jove com a “Soci de Manteniment”.

PER ALS NO SOCIS:
• La inscripció a les activitats de dissabtes, tallers i manteniment del curs 2012-2013 us convertirà automàticament en socis de l’entitat.
• Les inscripcions a les diferents activitats serà en horari habitual de dilluns a divendres de 16h a
20h a la secretaria de l’entitat.
• Per formalitzar la inscripció cal portar la fotocòpia del llibre de vacunes i de la Targeta Sanitaria.

PER A QUALSEVOL DUBTE O SUGGERIMENT PODEU PASSAR PER LA SECRETARIA
DE L’ESPLAI DE 16H A 20H DE DILLUNS A DIVENDRES
O POSAR-VOS EN CONTACTE VIA TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC.
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