
 

CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 4a SETMANA (del 19 al 23 de juliol) 
GRUP: 1r i 2n 
MONITORS/ES:  Mireia, Nil i Taha 

 

 

 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

1a activitat 
Jocs 

tradicionals 

Avellaneda 

Jocs 
cooperatius 

Sant Bertomeu 

Jocs 
competitius 

2a activitat Piscina Piscina Jocs d’aigua 

3a activitat Futbol Pi/ Boti boti Piscina 

 

BENVINGUDES A UN NOU ESTIU PLE DE DIVERSIÓ!  
 

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 

• Els dimarts i dijous farem sortides 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 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: 

o Grups de 1r a 4t per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia 
Civil 

o Grups de 5è a 6è per la porta d’accés al camp de gespa que hi ha al darrera del solàrium de 
la piscina municipal.  

➢ 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 tenir en compte les recomanacions de prevenció del Covid-19 vigents. 

 

Podeu contactar amb nosaltres a les entrades i sortides del Casal o bé: 
- al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- al telèfon mòbil 690820069 

 

 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 4a SETMANA (del 19 al 23 de juliol) 
GRUP: 3r i 4t 
MONITORS/ES:  Caludi, Àlex i Taha 
 

 

 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

1a activitat 
Jocs de 

coneixença 

Sant Bertomeu 

Jocs d’aigua 

Avellaneda 
Acrosport 

Gimkana 
Orientació 

Devesa del Pla 
2a activitat Piscina 

3a activitat Beisbol Piscina Piscina 

 
 

BENVINGUDES A UN NOU ESTIU PLE DE DIVERSIÓ!  
 

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 

• Els dimarts i dijous farem sortides 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 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: 

o Grups de 1r a 4t per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia 
Civil 

o Grups de 5è a 6è per la porta d’accés al camp de gespa que hi ha al darrera del solàrium de 
la piscina municipal.  

➢ 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 tenir en compte les recomanacions de prevenció del Covid-19 vigents. 

 

Podeu contactar amb nosaltres a les entrades i sortides del Casal o bé: 
- al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- al telèfon mòbil 690820069 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 4a SETMANA (del 19 al 23 de juliol) 
GRUP: 5è 
MONITORS/ES: Oriol, Lorena i Hayat 
 

 

 

 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

1a activitat 
Jocs 

cooperatius 

Sortida bicicleta  
a Sant Joan 

Scape room 

Piscina 

Avellaneda 2a activitat Rugbi frisby Hip hop 

3a activitat Piscina Piscina 
Jocs 

tradicionals 

 

BENVINGUDES A UN NOU ESTIU PLE DE DIVERSIÓ!  
 

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 aquesta setmana seran: dilluns, dimecres i dijous 

• Els dimarts i divendres farem sortides 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 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: 

o Grups de 1r a 4t per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia 
Civil 

o Grups de 5è a 6è per la porta d’accés al camp de gespa que hi ha al darrera del solàrium de 
la piscina municipal.  

➢ 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 tenir en compte les recomanacions de prevenció del Covid-19 vigents. 

 

Podeu contactar amb nosaltres a les entrades i sortides del Casal o bé: 
- al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- al telèfon mòbil 690820069 

 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


CASAL ESPORTIU 2021  
... buscant somriures amagats  
INFORMACIÓ 4a SETMANA (del 19 al 23 de juliol) 
GRUP: 6è 
MONITORS/ES: Emma i Marc 
 

 

 

 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

1a activitat 
Jocs de 

presentació 

Sortida Sant 
Antoni 

Rugbi frisby 

Sortida BTT 

Scape room 

2a activitat Atletisme Hip hop Piscina 

3a activitat Piscina Piscina Rei de la pista 

 
BENVINGUDES A UN NOU ESTIU PLE DE DIVERSIÓ!  
 

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 

• Els dimarts i dijous farem sortides 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 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: 

o Grups de 1r a 4t per la porta d’accés al camp de terra que hi ha entre el pavelló i la Guàrdia 
Civil 

o Grups de 5è a 6è per la porta d’accés al camp de gespa que hi ha al darrera del solàrium de 
la piscina municipal.  

➢ 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 tenir en compte les recomanacions de prevenció del Covid-19 vigents. 

 

Podeu contactar amb nosaltres a les entrades i sortides del Casal o bé: 
- al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- al telèfon mòbil 690820069 

 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

