
ESPLAI D’ESTIU 2019 – P3 I P4 

ELS 4 ELEMENTS DE LA TERRA (AIRE) 
 

INFORMACIÓ 2a SETMANA (del 1 al 5 de JULIOL) 
 

 Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

De 8h a 9h SERVEI D’ACOLLIDA 

De 9h a 9:15h Bon dia i benvinguda diària per grups 

De 9:15h a 
10:30h 

PISCINA 
 
PRESENTACIÓ DE 
LA SETMANA  

JOCS, CONTES, 
ENDEVINALLES 
RELACIONADES 

AMB L’AIRE 

PISCINA 

SORTIDA AL 
MASNOU: 

BOMBOLLES 
GEGANTS 

 

JOCS AMB 
PARACAIGUDES 

GEGANT 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 
TALLER 

BUFADOR AMB 
UN GUA 

TALLER: 
TRANSFORMEM 

LA NOSTRA FOTO 
BUFANT 

GINCAMA DE 
L’AIRE 

 
SORTIDA AL 
MASNOU: 

BOMBOLLES 
GEGANTS 

 
 

FEM EL NOSTRE 
PARACAIGUDES 

De 13h a 15h DINAR 

 
 

BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN NOU ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
 
Aquest any durant l’esplai d’estiu de Ripoll descobrirem els quatre elements de la Terra i coneixerem un 
personatge que ens guiarà en la nostra descoberta del planeta, ella ens proposarà un gran ventall 
d’activitats que durem a terme d’una forma ben divertida. 
 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina seran: Dilluns i 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 

una muda de recanvi per tenir a l’escola. 
• Dijous dia 4 marxem d’excursió al Masnou a la platja d’Ocata a veure un espectacle de bombolles 

gegants  a càrrec de la companyia Bubble Events. Cal portar: Motxilla amb esmorzar, dinar, aigua, 
banyador,tovallola, crema solar i gorra. Anem amb autocar. Sortim a les 9 i tornem a les 16h. 
Lloc: Parada autobús davant Joan Maragall (Ctra. Barcelona) 

• El dimarts cal portar una ampolla de plàstic buida de 1,5l. Que sigui transparent. 

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 696065773 (Gemma Castillo) 
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