
 

Circular informativa Oci 2019/2020 

 

 

  Circular Informativa                                   OCI 2019/2020 
 

INFORMACIÓ BÀSICA  

 

El servei d’oci està obert a infants i joves a partir dels 5 anys.  
 

Depenent dels interessats es realitzaran grups adequant l’edat i el perfil, per tal de que els 

grups siguin el més homogeni possible.  

 

Important!  

Per la seva realització el grup ha de tenir un mínim de participants.  

En el cas que no s’arribi al mínim, s’obrirà una llista d’espera per poder-lo iniciar quan s’arribi al 

mínim requerit.  

 

En general el servei d’oci compta amb tres grups. En relació als inscrits i a l’evolució del grup 

durant el curs, es considerarà l’opció d’ampliar  el nombre de grups o realitzar les modificacions 

pertinents, enfocat al bon funcionament del grup i dels objectius establerts per cada participant..  

 

A continuació us detallem la informació general de cada grup, subjecte a modificacions 

depenent de les inscripcions.   

 

Grup de petits 

 

Activitat: Es realitzaran jocs, manualitats i activitats concretes a l’edat i perfil dels participants, 

enfocat a treballar els aspectes concrets fixats per el grup.  

 

Horari: Dissabtes de 11:00 a 13:00 

 

Lloc: Seu (C/ Morella 51, Terrassa). 

 

Cost: 85 euros trimestrals per socis numeraris / 105 euros trimestral per socis col·laboradors 

El preu inclou el cost del material necessari per les activitats i el dels professionals.  

Les sortides que es realitzin tindran un cost a part, el corresponent al preu de l’activitat.   
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Grup de mitjans 

 

Activitat: Es realitzaran activitats i sortides concretes a l’edat i perfil dels participants, enfocat a 

treballar els aspectes concrets fixats per el grup, tot fomentant les relacions socials i autonomia.  

 

Horari: Dissabtes de 10:00 a 13:00.  

És important tenir en compte que l’horari pot variar segons el tipus d’activitat que es proposi per 

aquell dia d’esplai.  

 

Lloc: A determinar segons l’activitat. 

Els dies que toqui sortida es concretarà un altre punt de trobada, per aprofitar al màxim el temps 

d’activitat i centrat a treballar els objectius concrets fixats 

 

Cost: 90 euros trimestrals per socis numeraris / 110 euros trimestral per socis col·laboradors 

El preu inclou el cost del material necessari per les activitats i el dels professionals.  

Les sortides que es realitzin tindran un cost a part, el corresponent al preu de l’activitat.   

 

Sortides d’adolescents 

 

Activitat: Es realitzaran activitats i sortides concretes a l’edat i perfil dels participants, enfocat a 

treballar els aspectes concrets fixats per el grup, tot fomentant les relacions socials i autonomia.  

 

Horari: Dissabtes de 16:00 a 20:00 

És important tenir en compte que l’horari pot variar segons el tipus d’activitat que es proposi per 

aquell dia d’esplai.  

 

Lloc: A determinar segons l’activitat.  

 

Cost: 100 euros trimestrals per socis numeraris / 120 euros trimestrals per socis col·laboradors 

El preu inclou el cost de la preparació, material necessari i el dels professionals.  

Les sortides que es realitzin tindran un cost a part, el corresponent al preu de l’activitat.   
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CALENDARI 

 

Octubre 5 i 19 

Novembre 9 i 23 

Desembre 14  (Sortida final trimestre) 

Gener 11 i 25 

Febrer 8 i 22  

Març 7 i 21 

Abril 25 (sortida final trimestre) 

Maig 9 i 23 

Juny 6 (Sortida final de curs) 

 

 

COMUNICACIÓ AMB ELS PSICÒLEGS 

 

Si creieu que hi ha algun tema important a comentar o a tenir en compte, podeu enviar un 

correu electrònic al psicòleg de referència de l’esplai, per tal de conèixer amb antelació la 

situació i actuar en conseqüència.  

 

Referent de petits: Ferran Delclòs (teavalles.fdelclos@gmail.com) 

Referent de petits: Mireia Sala (teavalles.mireia@gmail.com) 

Referent d’adolescents: Mònica Ródenas (teavalles.monica@gmail.com)  
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