


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 i 630 785 704    

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 ESPORTIU

Al Casal esportiu no hi té cabuda l’avorriment. Aquests estiu

explorarem l’entorn natural, descobrirem nous esports i 

gaudirem del joc compartint un munt d’experiències amb nous

companys i companyes.



CASAL ESPORTIU

▪ EDATS: Nenes i nens nascuts entre 2009-2014

▪ 4 GRUPS BOMBOLLA: 1r-2n, 3r-4t, 5è i 6è.

▪ ESPAI: Instal·lacions Esportives Municipals

▪ ACTIVITATS: Jocs, esports, reptes, sortides, 

activitats de descoberta i coneixement de 

l’entorn natural i acampada



CASAL ESPORTIU

SORTIDA TERCERA SETMANA (dijous 15 de juliol)

▪ 1r-4t, “Camina descalç”, itinerari sensitiu pel bosc

▪ 5è-6è, Parc Aquàtic

ACAMPADA CINQUENA SETMANA

• Passarem una nit a la zona d’acampada de 

Vallfogona del Ripollès



CASAL ESPORTIU

ALTRES SERVEIS

Acollida matinal  (de 8 a 9 del matí al CEIP Joan 

Maragall)  Preu: 5€ setmanals

Menjador (de 13 a 15h al CEIP Joan Maragall)  Servei

de menjador amb carmanyola.  Preu: 10€ setmanals



CASAL ESPORTIU

ACCÉS I RECOLLIDA

▪ Grups de 1r a 4t: per la porta d’accés al camp de gespa

que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia Civil. 

▪ Grups de 5è i 6è: per la porta d’accés al camp de gespa

que hi ha al darrera del solárium de la piscina municipal.Les portes estarán 

obertes des de les 8:50 

fins les 9:10.



CASAL ESPORTIU

US RECORDEM

▪ Els dies que farem piscina són dilluns, dimecres i divendres

▪ Els dimarts i dijous farem una sortida per l’entorn de Ripoll.

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.



❑ 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 ESPORTIU




