


DATES: Del 28 de juny al 30 de juliol de 2021 (5 setmanes)

HORARIS: Laborables de 9 a 13h

ACTIVITATS:

• ESPLAI D’ESTIU  (P-3 a P-5)
• CASAL CREACTIU(1r-6è primària)
• CASAL ESPORTIU (1r-6è primària)
• AVENTURA’T (1r-4t d’ESO)

INFORMACIÓ GENERAL



TELÈFONS DE CONTACTE i        : 690 820 069

CORREU DE CONTACTE: estiuactiu@ajripoll.cat

MÉS INFORMACIÓ: www.ripoll.cat/estiuactiu2021

INFORMACIÓ GENERAL

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


ELS NOSTRES VALORS

● POSEM EN VALOR A LES PERSONES.  Tot allò que ens fa únics i irrepetibles. 
Treballem per la convivència, la participació, el respecte i les relacions amb el 
grup.

● CASAL INCLUSIU.  Obert a la diversitat.  

● CASAL VERD.  Ferm compromís amb el coneixement i el respecte al nostre 
entorn.  

● Reinventem les activitats amb IMAGINACIÓ I CREATIVITAT.  

● Cuidem de la SALUT FÍSICA i EMOCIONAL dels infants i joves.



CASAL CREACTIU

AL Casal CreActiu donarem ales a la nostra 

creativitat.  Posa’t la màscara del teatre: 

tragèdia o comèdia, alegria o tristesa.  Tu 

tries.  S’OBRE EL TELÓ!



CASAL CREACTIU

GRUPS I MONITORS

• 1r a 3r:  Clàudia Navio, Andrea Escobar i Anna 

García

• 4t a 6è: Judit Sabaté, Maria Rivera i  pre-

monitor

Coordinadora: Judit Sabaté

Direcció: Gemma Castillo



CASAL CREACTIU

HORARIS I ACCESSOS:

L’horari del casal es de 9 a 13h.  Entrarem i sortirem  per la 

porta gran de la Carretera Barcelona

Hi ha servei d’acollida de 8 a 9 i servei de menjador de 13 

a 15h (amb carmanyola: Cal portar coberts, got i tovalló)



CASAL CREACTIU

CENTRE D’INTERÈS:

Coneixerem diversos aspectes relacionats amb les arts escèniques, i ens 

visitaran diversos artistes: 

• Setmana 1: INVENTEM UNA PETITA HISTÒRIA (Artista: Montse Maestre)

• Setmana 2: ENDINSEM-NOS A L’ESCENOGRAFIA CREANT UN AMBIENT 

(Artista: Raul Duque)

• Setmana 3: VESTUARI (Artista: Judit Sabaté)

• Setmana 4: DESCOBRIM L’ACCIÓ DE L’ESCENARI (Artista: Jordi Perez- Cia. 

Sargantana)

• Setmana 5:VIU LA MÚSICA



CASAL CREACTIU

DIES DE PISCINA:

Dilluns i dimecres : 1r a 3r:  de 10 a 11h

4t a 6è: de 11 a 12h

Cal portar: banyador posat de casa i motxilla còmode amb: casquet 

de piscina, xancletes, tovallola i roba interior de recanvi.

SORTIDES:

➢ Cada setmana farem sortides per l’entorn de Ripoll

➢ La tercera setmana farem una sortida a l’Arbre dels Follets a Sant 

Esteve de Palautordera

➢ La cinquena setmana anirem d’acampada a Vallfogona



CASAL CREACTIU

MATERIAL QUE CAL PORTAR:

• Cada dia cal portar: Esmorzar, cantimplora, gorra i crema solar. 

• No cal portar bata, però farem diverses activitats plàstiques i jocs, 

així que recomanem que vinguin amb roba còmode i que pugui 

embrutar-se

• Cada setmana penjarem a la web i us passarem amb paper, l’horari 

detallat de les activitats i si cal dur algun material específic.

• Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres al 

correu estiuactiu@ajripoll.cat



❑ Grups bombolla
❑ 1 monitor/tècnic per cada 10 participants
❑ 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 dirigent

COM HO FAREM?

CASAL CREACTIU




