


Aventura’t és gaudir d’un estiu diferent i assaborir-lo al màxim!

Us proposem 5 setmanes d’aventura, experiències úniques, 

participació, gresca i adrenalina per a nois i noies de 1r a 4rt 

d’ESO.

AVENTURA’T



INFORMACIÓ GENERAL

DATES: Del 28 de juny al 30 de juliol (5 setmanes)

HORARIS: De dilluns a divendres de 9 a 13h

ESPAI: Instal·lacions esportives, Avellaneda, Casal Cívic Devesa del

Pla i Casal de joves El Galliner. Les entrades i les sortides les farem

pel Camp de Futbol de gespa (accés des de la Carretera Barcelona)

TELÈFON DE CONTACTE: 690 820 069 (laborables de 9 a 13h)

CORREU DE CONTACTE: estiuactiu@ajripoll.cat

MÉS INFORMACIÓ: www.ripoll.cat/estiuactiu21

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat
http://www.ripoll.cat/estiuactiu21


ELS NOSTRES VALORS

• Les activitats d’estiu enteses com un espai educatiu on s’acullen
totes les diversitats

• A través de l’educació en el lleure estem educant una societat
més igualitària, justa i inclusiva. Com a ciutat educadora, el
nostre objectiu és assegurar la igualtat d'oportunitats, fer
activitats inclusives i utilitzar espais accessibles a tota la
ciutadania.

• La participació de les persones joves com a eix central
• Moment de crear noves relacions, coneixements i vincles



ELS NOSTRES VALORS

• Una oportunitat per fer i descobrir l’entorn i el territori, a través de
la natura, la cultura i el patrimoni

• Atenció a la salut de les persones joves de forma integral, posant la
mirada en el treball emocional i els hàbits de vida saludables

• Posem en valor a les persones. Treballem per la convivència i el
respecte

• Apostem per la inclusió per tal de garantir que totes les persones
joves de Ripoll gaudeixin de les activitats de lleure educatiu que
s’organitzen durant l’estiu, sigui quina sigui la seva condició



❑ Activitats diverses perquè tots i totes puguem gaudir de
l’Aventura’t: Sortides a la natura, jocs, gimcanes, esports,
caminades, tallers i un llarg etcètera!

❑ Volem que les persones joves participin de la programació
d’activitats, és per això que la crearem conjuntament amb ells i
elles.

❑ La sortida de la 3a setmana (del 12 al 16 de juliol) serà a un
Parc Aquàtic.

❑ La 5a setmana (del 26 al 30 de juliol) farem l’acampada a
Vallfogona de Ripollès.

QUINES ACTIVITATS FAREM?



QUÈ CAL PORTAR?

➢ Roba i calçat còmodes.

➢ Motxilla, gorra i protector solar.

➢ Esmorzar per mig matí (aconsellem entrepà i
fruita) i esmorzar a casa.

➢ Aigua (millor en una cantimplora).

➢ Els dies de piscina: banyador, tovallola,
xancletes i casquet de bany.

➢ Mascareta.



Seguirem en tot moment les normatives que marquin les autoritats 
sanitàries.

▪ Grups reduïts
▪ 1 monitor/a per cada 10 joves
▪ Espais amplis per a cada grup
▪ Reforç de neteja als equipaments que s’utilitzin
▪ Formació específica i informació sobre els protocols COVID-19 per 

l’equip de persones dirigents

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ I HIGIENE




