
 
 

CASAL CREACTIU 2019 
SETMANA DE LA FOTOGRAFIA 
 

INFORMACIÓ 1a SETMANA (del DIMARTS 25 al  DIVENDRES 28 de juny) 

 Dilluns 24 Dimarts 25 Dimecres 26 Dijous 27 Divendres 28 

De 8h a 9h SERVEI D’ACOLLIDA 

De 9h a 9:15h 

NO HI HA CASAL 

Bon dia i benvinguda diària per grups 

De 9:15h a 
10:30h 

JOCS DE 
CONEIXENÇA  

TALLER 
AUTORETAT I 

FOTOTRANSFER 
 

Sortida a la 
Devesa del pla 

amb l’artista a fer 
fotografies 

 TALLER DE 
COLLAGE  

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h NO HI HA CASAL 

VISITA A L’ARXIU 
COMARCAL  I  

ANEM A VEURE 
CAMARES ANTIGUES 

PISCINA I JOCS 

Sortida a la 
Devesa del pla 

amb l’artista a fer 
fotografies 

 
CIRCUIT QR: 

FOTOS RIPOLL 
ABANS I ARA 

De 13h a 15h DINAR 

 
BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
 
Al Casal CreActiu donarem ales a la nostra creativitat. Cada setmana farem una descoberta plàstica de 
la mà d’un artista convidat. També hi haurà espai pel joc, les activitats aquàtiques i les sortides a la 
natura! 
Durant la primera setmana, ens acompanyarà l’artista:  Gerard Garcia, que ens endinsarà en l'art de la 
fotografia! 
 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina seran el dilluns i el dimecres 
• Cal que els dies que hi ha piscina els nens i nenes portin una motxilla còmode amb el banyador, 

les xancletes, el gorro de piscina, la tovallola i la crema solar. 
• Cada dia cal portar esmorzar, aigua i gorra per protegir-se del sol. 
• Al llarg d’aquesta setmana també cal portar una bata o samarreta vella per quan fem tallers, i si 

es creu necessari, una muda de recanvi per tenir a l’escola. 
• Dimarts, dijous i  divendres farem una petita excursió , i cal que tots els nens i nenes portin un 

bon calçat per caminar, esmorzar, gorra i crema solar (millor si la porten posada de casa). 
 

NOVETATS! 
Aquest any podeu contactar amb l’equip de monitors i monitores de l’Esplai d’estiu a: 
 
- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- Al telèfon mòbil 696 065 773 (Gemma Castillo) 
 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

