
CASAL CREACTIU 2019
SETMANA DEL MOVIMENT (ESTER FORMENT)

INFORMACIÓ 5a SETMANA (del 22 al 26 de juliol)
Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26

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

TALLER DE
MOVIMNT

CORPORAL AMB
ESTER FORMENT

TALLER DE
 TXI- KUNG

ACAMPADA ACAMPADA FESTA FINAL

De 10:30h a 11h ESMORZAR

De 11h a 13h Piscina i Jocs
TALLER DE
MANTRAS I
MANDALA

ACAMPADA ACAMPADA FESTA FINAL

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 aquesta setmana treballarem el moviment corporal amb l’artista ESTER FORMENT

Abans de començar, us fem un recordatori:
• Els dia que farem piscina serà el dilluns. A l’acampada també anirem a la piscina de Vallfogona.
• 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.
• Dimecres i dijous marxem d’acampada. Al full d’autorització trobareu tot el que cal portar i els

horaris que farem
• Divendres farem esmorzar i festa de l’aigua al pavelló conjunta  amb els del casal esportiu.  Cal

que els nens portin el banyador posat de casa i alguna cosa per posar en l’esmorzar col.lectiu
(galetes o patates o beguda...) per compartir amb la resta de companys. També motxilla amb
tovallola, xancles i gorra. S’HA DE RECOLLIR ELS NENS A LES 13H A LA PISCINA (Els nens/es
que es queden al menjador aniran amb la monitora cap a l’escola i la sortida serà a les15h, al
Joan Maragall)

Aquest any podeu contactar amb l’equip de monitors i monitores del Casal Creactiu a:

- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat
- Al telèfon mòbil 696065773 (Gemma Castillo)

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

