
ESTIU ACTIU 2019
Tot l’equip de monitores i monitors de l’estiu actiu 2019 us donem la benvinguda al CASAL ESPORTIU 2019
Al  Casal  Esportiu gaudirem de les  activitats  esportives i  de la  natura.  Practicarem   jocs,  esports,  activitats
aquàtiques, sortides….  Potenciarem l’autonomia, la convivència i la diversió tot experimenant amb l’entorn i la
natura.
Pel bon funcionament del Casal, llegiu atentament amb els vostres pares aquesta informació:

• És important ser puntuals, així podem començar les activitats a l’hora.  A les 9 del matí els monitor us
recolliran  a  la  zona  exterior  del  pavelló.  Si  un  dia  no  podeu  venir  informeu-nos  al  telèfon  de
contacte.

• Per seguretat i comoditat us recomanem portar tot el que cal en una motxilla (no bossa de nanses)
• Porteu roba esportiva còmoda i lleugera i sabates esportives i mitjons.
• Els dies de piscina cal portar: banyador, casquet de bany, xancletes i tovallola.
• Cal portar esmorzar.  Aconsellem entrepà, fruita i aigua.  Recordeu venir també esmorzats de casa.
• Si teniu cantimplora millor.  No cal comprar una ampolleta de plàstic per a cada dia.  El medi ambient

ens ho agrairà.
• Com que farem moltes activitats a l’aire lliure porteu sempre gorra i crema solar.
• Els dies de sortida amb bicicleta recordeu que cal portar el casc i la bici en condicions.  No cal dur

roba de ciclista especial a no ser que ja la tingueu. Si us aconsellem portar ulleres de sol i cambra de
recanvi per si punxem.

• Finalment recordeu que hem de tenir cura del nostre entorn.  Cal deixar els llocs per on anem tant o
més nets que abans d’anar-hi.

• També  us  demanem  que  sigueu  respectuosos  entre  vosaltres,  amb el  monitor  i  amb els  espais
esportius.

• Ara que sou més grans, podeu fer-vos responsables de preparar-vos la motxilla cada dia.
IMPORTANT:  No oblideu venir amb les piles ben carregades,  i amb ganes de pasar-vos-ho molt bé!
Per  a  qualsevol  qüestió,  podeu  contactar  amb  nosaltres  al  telèfon  690  82  00  69  (Isabel)  i  al  correu
estiuactiu@ajripoll.cat.  Podeu trobar la informació a la web de l’Ajuntament:  ripoll.cat/estiu-actiu

GRUP: C1  (1er  primària)
Dilluns 15 Dimarts  16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19

9-10 Presentacvió i
pitxi
CF

INICIACIÓ
Handbol

PAV

10-11 Espectacle

CC

BICICLETA

EL PLA

ESPACE Escalada

ROCÒDROM

SORTIDA

BTT

11-12 Valoració nivells i
jocs
PISC

Jocs 

PISC

AQUALUDIQUE
D’ERR

Pilota canadenca

IESD

12-13 Jocs coperatius

IESB

Malabars

PAV

(tot el dia) Jocs

PISC

ESTIU ACTIU 2019
Tot l’equip de monitores i monitors de l’estiu actiu 2019 us donem la benvinguda al CASAL ESPORTIU 2019
Al  Casal  Esportiu gaudirem de les  activitats  esportives i  de la  natura.  Practicarem   jocs,  esports,  activitats
aquàtiques, sortides….  Potenciarem l’autonomia, la convivència i la diversió tot experimenant amb l’entorn i la
natura.
Pel bon funcionament del Casal, llegiu atentament amb els vostres pares aquesta informació:

• És important ser puntuals, així podem començar les activitats a l’hora.  A les 9 del matí els monitor us
recolliran  a  la  zona  exterior  del  pavelló.  Si  un  dia  no  podeu  venir  informeu-nos  al  telèfon  de
contacte.

• Per seguretat i comoditat us recomanem portar tot el que cal en una motxilla (no bossa de nanses)
• Porteu roba esportiva còmoda i lleugera i sabates esportives i mitjons.
• Els dies de piscina cal portar: banyador, casquet de bany, xancletes i tovallola.
• Cal portar esmorzar.  Aconsellem entrepà, fruita i aigua.  Recordeu venir també esmorzats de casa.
• Si teniu cantimplora millor.  No cal comprar una ampolleta de plàstic per a cada dia.  El medi ambient

ens ho agrairà.
• Com que farem moltes activitats a l’aire lliure porteu sempre gorra i crema solar.
• Els dies de sortida amb bicicleta recordeu que cal portar el casc i la bici en condicions.  No cal dur

roba de ciclista especial a no ser que ja la tingueu. Si us aconsellem portar ulleres de sol i cambra de
recanvi per si punxem.

• Finalment recordeu que hem de tenir cura del nostre entorn.  Cal deixar els llocs per on anem tant o
més nets que abans d’anar-hi.

• També  us  demanem  que  sigueu  respectuosos  entre  vosaltres,  amb el  monitor  i  amb els  espais
esportius.

• Ara que sou més grans, podeu fer-vos responsables de preparar-vos la motxilla cada dia.
IMPORTANT:  No oblideu venir amb les piles ben carregades,  i amb ganes de pasar-vos-ho molt bé!
Per a qualsevol qüestió, podeu contactar amb nosaltres al telèfon 690 82 00 69 (Isabel) i al correu
 estiuactiu@ajripoll.cat.  Podeu trobar la informació a la web de l’Ajuntament:  ripoll.cat/estiu-actiu

GRUP: C2 ,3  (2on i 3er primària)
Dilluns 15 Dimarts  16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19

9-10 Presentacvió i
rugby

CF
INICIACIÓ

Freesbee

IESD

10-11 Espectacle

CC

BICICLETA

EL PLA

ESPACE Jocs tradicionals

CF

SORTIDA

BTT

11-12 Valoració nivells i
jocs
PISC

Jocs 

PISC

AQUALUDIQUE
D’ERR

Escalada

ROCÒDROM

12-13 Acrocport

PAV

Malabars

IESD

(tot el dia) Jocs

PISC
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