
 
 

 
FULL INFORMATIU 

n.1 EOC 
curs 2021-2022 

INFORMACIONS I CENTRES D’INTERÈS DEL PRIMER TRIMESTRE 
(octubre-desembre) 2021 

 
Benvolguts/des pares i mares dels nens/es de l’EOC, 
 

CENTRES D’INTERÈS PRIMER TRIMESTRE: 
Us informem dels centres d’interès que els vostres fills/es realitzaran durant el PRIMER trimestre de l’EOC 
d’enguany (del 4 d’octubre al 22 de desembre). 
 
 

 

INFORMES PRIMER QUADRIMESTRE 
Us informem que del 3 al 7 de febrer de 2022 podreu recollir els informes del primer quadrimestre 
presencialment. Ja us informarem en el seu moment dels espais i horaris en què podreu obtenir els informes i 
realitzar les entrevistes. A posteriori, en disposareu a l’historial de l’infant dins l’enginy digital. 
 

XARXES SOCIALS DE L’EOC 
L’EOC té pàgina de Facebook (https://www.facebook.com/EspaiOrientacioCultural/) i Instagram (@eocvidreres): 
https://www.instagram.com/eocvidreres/ . Us convidem a seguir-nos i així anireu estant informats/des de 
l’activitat. 

 

CALENDARI DE L’EOC 
El calendari de l’EOC és el mateix que el de les escoles de primària i infantil de Vidreres. Per això, us serà molt 
fàcil recordar els dies de festa! 
 
Que tingueu un bon inici de curs i molt bon trimestre! 
Aprofitem per donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i confiança, 
L’equip de l’EOC 
 
Vidreres, setembre de 2021 

  

Nom del Centre d’interès Data inici Data fi Observacions 

Benvinguts/des  
a l’EOC 

4 d’octubre 14 d’octubre 

Els/les infants es familiaritzaran amb els espais, els 
professionals, els companys, les rutines, els protocols, etc. de 

l’EOC. Fem jocs de coneixença, visites a espais del centre, 
etc... Aprenem a anar al wc i a desar les ampolles d’aigua i les 

sabates abans d’entrar a l’activitat. 

D’aquí cap allà... 18 d’octubre 5 de novembre 

Els/les infants coneixeran totes les maneres de traslladar-nos 
d’un lloc a l’altre. Alhora aprendran quines són les més 

adequades per a cada tipus de trajecte. Treballarem valors i 
conceptes com la sostenibilitat, la contaminació, la salut de 

les persones, etc.  

Estem a la lluna! 8 de novembre 
26 de 

novembre 

Els/les infants aniran a la lluna, estaran a la lluna, estaran de 
mala i bona lluna i coneixeran el nostre satèl·lit des de tots 

els punts de vista. Segurament, potser, també faran 
d’astronautes. 

Tot s’hi val? 29 de 
novembre 

22 de 
desembre 

Els/les infants mitjançant el joc, treballaran habilitats socials 
com l’empatia, l’assertivitat i la capacitat de poder 

discriminar què pot fer bé i què pot fer mal als altres. Ens 
agradarà ajudar als infants a encara les festes de nadal el més 

contents possible! 

https://www.facebook.com/EspaiOrientacioCultural/
https://www.instagram.com/eocvidreres/

