
  

AVENTURA’T 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 3a SETMANA (del 26 al 30 de juliol) 
GRUP 1r, 2on, 3er i 4rt ESO 
MONITORS/ES: Kean, Montse, David, Anna, Núria i Oriol 

 

 

 Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

1a activitat 
JOCS I DINÀMIQUES 

DE PRESENTACIÓ 
EXPERIMENTEM 

AMB JOCS I ESPORTS 

EXPLOREM LA 
NATURA ( FONT DEL 

TOTIL) 

SORTIDA 
BASTIMENTS 
AVENTURA 

CAMPRODON 

FESTA FINAL 
AVENTURA’T 2021 

2a activitat JOCS TRADICIONALS  
EXPERIMENTEM AMB 

JOCS I ESPORTS 

3a activitat PISCINA PISCINA PISCINA 

 

BENVINGUDES A UN NOU ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
Aventura’t a fer noves activitats.  Aventura’t a conèixer noves persones.  Aventura’t a gaudir d’un estiu 

diferent i assaborir-lo al màxim. 
 

US RECORDEM: 
• Els dies que farem piscina seran: dilluns, dimarts i divendres 

 

CAL PORTAR: 
• Roba i calçat còmodes 

• Motxilla, gorra i protector solar. 
• Esmorzar per mig matí (aconsellem entrepà i fruita) i venir esmorzats de casa 

• Aigua (millor en una cantimplora) 
• Els dies de piscina: banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany 
• Mascareta  

 

Altres informacions: 

• L’entrada i la sortida es farà per l’accés del Camp de futbol de la Ctra. de Barcelona 

• Podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat i al telèfon 690 820 069 
 

 

INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ SORTIDA BASTIMENTS AVENTURA (CAMPRODON) 
Dijous 29 de juliol 
Benvolgudes famílies,  el dijous  anirem a pasar el dia a Bastiments Aventura (Camprodon) on gaudirem de diferentes activittats  multiaventura 
matí i tarda. 
 

Horari. 

  9:00 Sortida autocar des de la parada d’autobus de davant del Camp de futbol (Davant de «Can Junyent»).  
  9:30 Arribada a Bastiments Aventura 
10:00 Inici de les activitats de matí 
13:30 Dinar 
15:00 Inici de les activitats de tarda 

19:00 Arribada a Ripoll.  Parada d’autobusos de davant del Camp de futbol (Davant de «Can Junyent»).  
 

Què cal portar 

• Gorra, roba i calçat còmode.   

• Esmorzar, dinar, berenar i aigua 

• Banyador, tovallola, xancletes i protector solar 

• Mascareta (obligada durant el viatge en autobús) 
 
 

Retallar per la línia de punts i retornar als monitors/es. 
................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ......
. 

 
  

Jo____________________________________________________________________amb DNI _______________________, com a mare, pare 

o tutor/a legal de _________________________________________________ l'autoritzo a participar a la sortida a Bastiments Aventura el 

proper dijous 29 de juliol de 2021. 

Data i signatura de la mare, pare o tutor/a legal. 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

