
 
 
 

CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 3a SETMANA (del 12 al16 de juliol) 
GRUP: 1r i 2n 
MONITORS/ES:  Mireia, Taha i Nil 

  

 

 Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

1a activitat Jocs de coneixença 

Sortida Remei 

Jocs tradicionals amb 
pilota 

Sortida Selva 
d’Aventura “Camina 
descalç” i piscina de 

Viladrau 

Petanca 

2a activitat Piscina Piscina Slackline 

3a activitat Circuit d’agilitat Hoquei Piscina 

 
Aquest any durant el Casal Esportiu explorarem l’entorn natural, descobrirem nous esports i gaudirem del joc compartint un munt 
d’experiències amb nous companys i companyes. 
 
US RECORDEM: 

• Els dies que farem piscina seran: dilluns, dimecres i divendres 

• L’entrada i la sortida es farà  per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia Civil 

• Les portes estaran obertes de les 8,50 a les 9,10 a l’entrada i de les 13 a les 13,10 a la sortida. 
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) 
 

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

 
INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ SORTIDA LA SELVA D’AVENTURA I PISCINA DE VILADRAU 
Dijous 15 de juliol 
Benvolgudes famílies,  el dijous marxarem a la Selva de l’Aventura (Arbúcies) on farem un recorregut sensitiu pel bosc.  Després de dinar anirem 
a refrescar-nos a la piscina de Viladrau.   
 

Horari. 
  8.45 Sortida autocar des de la parada d’autobus de davant del pavelló municipal  
  9:45 Arribada al parc i esmorzar 
10:30 Activitat “Camina descalç” 
13:30 Dinar 
15:00 Bany a la piscina de Viladrau 
17:30 Arribada a Ripoll.  Parada autobusos de davant pavelló municipal 
 

Què cal portar 

• Gorra, roba i calçat còmode.  Recomanem pantalons curts o que es puguin arremangar 

• Esmorzar, dinar i aigua 

• Banyador, tovallola, xancletes i protector solar 

• Mascareta (obligada durant el viatge en autobús) 
 

 

ATENCIÓ. Els infants no necesiten portar diners.  Tanmateix, si alguna família vol que el seu fill/a en porti, l’import màxim permès és de 3€.  
Demanem que cap infant en porti més. 
 
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 la Selva d’Aventura i a la 

piscina de Viladrau el proper dijous 15 de juliol de 2021. 

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

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


 
 

CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 3a SETMANA (del 12 al16 de juliol) 
GRUP: 3r i 4t 
MONITORS/ES:  Claudi, Marc i Taha 

  

 

 Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

1a activitat Jocs de coneixença 

Ruta saludable 
d’Ordina i Font 
d’en Jordana 

Dia sobre rodes Sortida Selva 
d’Aventura 

“Camina descalç” i 
piscina de Viladrau 

Slackline 

2a activitat Piscina Petanca 

3a activitat Jocs competitius Piscina Piscina 

 
Aquest any durant el Casal Esportiu explorarem l’entorn natural, descobrirem nous esports i gaudirem del joc compartint un munt 
d’experiències amb nous companys i companyes. 
 
US RECORDEM: 

• Els dies que farem piscina seran: dilluns, dimecres i divendres 

• L’entrada i la sortida es farà  per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia Civil 

• Les portes estaran obertes de les 8,50 a les 9,10 a l’entrada i de les 13 a les 13,10 a la sortida. 
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) 
 

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

 
INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ SORTIDA LA SELVA D’AVENTURA I PISCINA DE VILADRAU 
Dijous 15 de juliol 
Benvolgudes famílies,  el dijous marxarem a la Selva de l’Aventura (Arbúcies) on farem un recorregut sensitiu pel bosc.  Després de dinar anirem 
a refrescar-nos a la piscina de Viladrau.   
 

Horari. 
  8.45 Sortida autocar des de la parada d’autobus de davant del pavelló municipal  
  9:45 Arribada al parc i esmorzar 
10:30 Activitat “Camina descalç” 
13:30 Dinar 
15:00 Bany a la piscina de Viladrau 
17:30 Arribada a Ripoll.  Parada autobusos de davant pavelló municipal 
 

Què cal portar 

• Gorra, roba i calçat còmode.  Recomanem pantalons curts o que es puguin arremangar 

• Esmorzar, dinar i aigua 

• Banyador, tovallola, xancletes i protector solar 

• Mascareta (obligada durant el viatge en autobús) 
 

 

ATENCIÓ. Els infants no necesiten portar diners.  Tanmateix, si alguna família vol que el seu fill/a en porti, l’import màxim permès és de 3€.  
Demanem que cap infant en porti més. 
 

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 la Selva d’Aventura i a la 

piscina de Viladrau el proper dijous 15 de juliol de 2021. 

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

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


 

 
 
 

CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 3a SETMANA (del 12 al16 de juliol) 
GRUP: 5è 
MONITORS/ES:  Oriol, Lorena i Hayat 

  

 

 Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

1a activitat Jocs de presentació 

Jocs de pistes 

Badminton 

Sortida parc aquàtic 
Water World 

Jocs amb pilota 

2a activitat Hoquei Futbol Piscina 

3a activitat Piscina Piscina Jocs Cooperatius 

 
Aquest any durant el Casal Esportiu explorarem l’entorn natural, descobrirem nous esports i gaudirem del joc compartint un munt 
d’experiències amb nous companys i companyes. 
 
US RECORDEM: 

• Els dies que farem piscina seran: dilluns, dimecres i divendres 

• L’entrada i la sortida es farà  per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia Civil 

• Les portes estaran obertes de les 8,50 a les 9,10 a l’entrada i de les 13 a les 13,10 a la sortida. 
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) 
 

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

 
 

INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ SORTIDA AL PARC AQUÀTIC WATER WORLD de LLORET 
Dijous 15 de juliol 
Benvolgudes famílies,    El dijous marxarem al Parc Aquàtic Water World de Lloret de Mar  
 

Horari de la sortida: 
  8:45h Sortida en autocar des de la parada d’autobus de davant del pavelló municipal 
10:30h Arribada parc aquàtic.  Esmorzarem abans d’entrar. 
11:00h Entrada al Parc 
17:30h Sortida del Parc 
19:00h Arribada a Ripoll. Parada d’autobus de davant del pavelló municipal 
 

Què cal portar 

• Esmorzar, dinar, berenar i beguda 

• Roba de bany 

• Tovallola, xancletes i protector solar 

• Roba de recanvi 

• 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 al Parc aquàtic Water World 

de Lloret de mar el proper dijous 15 de juliol de 2021 . 

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

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


 

 
 
 

CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 3a SETMANA (del 12 al16 de juliol) 
GRUP: 6è 
MONITORS/ES:  Emma i Marc 

  

 

 Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 

1a activitat Jocs de coneixença 

Sortida Catllar 

Circuit d’habilitat 

Sortida parc aquàtic 
Water World 

Boti-boti 

2a activitat Jocs cooperatius Jocs de pilota Piscina 

3a activitat Piscina Piscina Rei de la pista 

 
Aquest any durant el Casal Esportiu explorarem l’entorn natural, descobrirem nous esports i gaudirem del joc compartint un munt 
d’experiències amb nous companys i companyes. 
 
US RECORDEM: 

• Els dies que farem piscina seran: dilluns, dimecres i divendres 

• L’entrada i la sortida es farà  per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia Civil 

• Les portes estaran obertes de les 8,50 a les 9,10 a l’entrada i de les 13 a les 13,10 a la sortida. 
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) 
 

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

 
 

INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ SORTIDA AL PARC AQUÀTIC WATER WORLD de LLORET 
Dijous 15 de juliol 
Benvolgudes famílies,    El dijous marxarem al Parc Aquàtic Water World de Lloret de Mar  
 

Horari de la sortida: 
  8:45h Sortida en autocar des de la parada d’autobus de davant del pavelló municipal 
10:30h Arribada parc aquàtic.  Esmorzarem abans d’entrar. 
11:00h Entrada al Parc 
17:30h Sortida del Parc 
19:00h Arribada a Ripoll. Parada d’autobus de davant del pavelló municipal 
 

Què cal portar 

• Esmorzar, dinar, berenar i beguda 

• Roba de bany 

• Tovallola, xancletes i protector solar 

• Roba de recanvi 

• 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 al Parc aquàtic Water World 

de Lloret de mar el proper dijous 15 de juliol de 2021. 

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

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

