
 
 

 
Centre Cívic de Vidreres 

EOC 
FULL INFORMATIU n.3  

curs 2021-2022 

INFORMACIONS I CENTRES D’INTERÈS DEL 
SEGON TRIMESTRE (gener-abril) 2022 

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

CENTRES D’INTERÈS SEGON TRIMESTRE: 
Us informem dels centres d’interès que els vostres fills/es realitzaran durant el SEGON trimestre de l’EOC 
d’enguany (del 10 de gener al 7 d’abril). 
 

 

INFORMES PRIMER QUADRIMESTRE 
Us informem que del 31 de gener al 3 de febrer de 2022 podreu recollir els informes del primer quadrimestre 
d’aquest curs. Ja us informarem en el seu moment dels horaris en què podreu obtenir els informes i realitzar les 
entrevistes. Després podreu veure els informes dins el vostre usuari de l’enginy a: 
https://civic.enginydigital.cat/vidreres/  
 

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

CALENDARI DE L’EOC 
Recordeu que el primer trimestre finalitza el dimecres 22 de desembre i ens tornarem a trobar el proper 10 de 
gener.  
 
MOLT BONES FESTES!!!!! 
L’equip de l’EOC 
 
Vidreres, 16 de desembre  de 2021  

 

 
 
  

Nom del Centre d’interès Data inici Data fi Observacions 

Be water.... 10 de gener 3 de febrer 
Què faríem sense aigua? Sabem valorar realment aquest tresor 

natural que dona vida als éssers vius? Ajudarem als infants a 
saber tancar l’aixeta i a obrir-la quan convé. 

Preparem el ranxo 7 de febrer 24 de febrer 

Podem celebrar les tradicions com el ranxo, els infants 
aprendran i coneixeran els ingredients i la preparació del 
Ranxo!!! Ens visitaran els ranxers i les ranxeres. Segur que 

acabarem amb un menjar saludable. 

Viatgem des de l’EOC! 2 de març 7 d’abril 
A vegades no cal moure’s massa per conèixer altres països, 

altres persones, altres cultures i altres maneres de viure i veure 
el món. Viatjarem fins on la imaginació ens deixi. 

https://civic.enginydigital.cat/vidreres/
https://www.facebook.com/EspaiOrientacioCultural/

