
ESPLAI D’ESTIU 2021 

BUSCANT SOMRIURES AMAGATS 
EL MÓN DE L’ESPECTACLE (L’ALEGRIA) 
INFORMACIÓ 5a SETMANA (del 26 al 30 de juliol). 
 
Grup: P3   Monitors: Susanna Masdeu, Alí El Gorfty i Daniela Peñalva 

 Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

De 8h a 9h SERVEI D’ACOLLIDA 

De 9h a 9:15h  Bon dia i benvinguda diària per grups 

De 9:15h a 
10:30h 

MÚSICA I 
ANIMACIÓ AMB 

JAUME BARRI 

DINÀMIQUES I 
JOCS GRUPALS 

SORTIDA A 
VALLFOGONA 

INFLABLES A LA 
DEVESA 

FESTA FINAL 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 
PISCINA 

(de 11:15 a 12h) 
FEM EL NOSTRE 

SOMRIURE 
SORTIDA A 

VALLFOGONA 

TALLER DE MASCARES, 
DISFRESSES I 

MAQUILLATGE 
FESTA FINAL 

De 13h a 15h SERVEI DE MENJADOR AMB CARMANYOLA 

BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
Aquest any durant l’esplai d’estiu de Ripoll, ens endinsarem al món de l’espectacle, de la mà d’un mag 
que demana ajuda per trobar els somriures amagats dels infants i recuperar la seva màgia. 
 

Abans de començar, us fem un recordatori: 
• Els dies que farem piscina serà dilluns a Ripoll i dimecres a Vallfogona. 

• El dilluns per la piscina cal portar: el banyador posat de casa i una motxilla còmode amb les xancletes, el gorro 
de piscina, la tovallola i la crema solar. 

• El dimecres anem d’excursió a Vallfogona i tornarem a les 16h. Cal portar el banyador posat de casa i una motxilla 
amb: xancles, tovallola, crema solar, roba interior per quan es treguin el banyador. També heu de portar esmorzar 
i dinar 

• El dijous anirem una als inflables que hem muntat a la devesa com a comiat del casal. Cal portar: banyador posat 

de casa, muda de recavi i crema solar 

• El divendres farem la festa holly. Cal que porteu: banyador vell (quedarà tacat del pols del holly) posat de casa 
i motxilla amb tovallola, xancles que es puguin lligar, ulleres de piscina  

• Cada dia cal portar esmorzar, aigua i gorra per protegir-se del sol.  
• El divendres com a fi de festa donarem un gelat de gel als nens/es. En cas d’intolerància aviseu als monitors. 

• Cada dia cal portar esmorzar, aigua i gorra per protegir-se del sol.  

• No cal portar bata, però farem diverses activitats plàstiques i jocs, així que us recomanem que vinguin amb roba i 
calçat còmode i que pugui embrutar-se. 

• El divendres us retornarem la roba de recanvi que vau portar a l’inici del casal 

• Es molt important que tot: roba de recanvi, cantimplora d’aigua, roba de piscina...vagi marcat amb el nom de 
l’infant. 

Altres informacions: 
-  L’entrada i la sortida dels infants es farà per la porta de l’aparcament de l’escola a la carretera 

                Barcelona. Obrirem a les 8:50 per entrar i a les 13h per sortir. 
         -     Els infants que utilitzin el servei d’acollida entraran per la porta de ferro del pati de dalt.  I els 
                de menjador sortiran per la porta de vidre de l’aparcament de l’escola 

Podeu contactar amb l’equip de monitors i monitores de l’Esplai d’estiu a: 
- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 

- Al telèfon mòbil 666717174 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


ESPLAI D’ESTIU 2021 

BUSCANT SOMRIURES AMAGATS 
EL MÓN DE L’ESPECTACLE (L’ALEGRIA) 
INFORMACIÓ 5a SETMANA (del 26 al 30 de juliol). 
Grup: P4 i P5   Monitors: MarinaPérez, Judith Merino i Ylènia Castro 
 

 Dilluns 26 Dimarts 27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 

De 8h a 9h SERVEI D’ACOLLIDA 

De 9h a 9:15h  Bon dia i benvinguda diària per grups 

De 9:15h a 
10:30h 

MÚSICA I 
ANIMACIÓ AMB 

JAUME BARRI 

DINÀMIQUES I 
JOCS GRUPALS 

SORTIDA A 
VALLFOGONA 

INFLABLES A LA 
DEVESA 

FESTA FINAL 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 
PISCINA 

(de 12 a 12:45h) 
FEM EL NOSTRE 

SOMRIURE 
SORTIDA A 

VALLFOGONA 

TALLER DE MASCARES, 
DISFRESSES I 

MAQUILLATGE 
FESTA FINAL 

De 13h a 15h SERVEI DE MENJADOR AMB CARMANYOLA 

BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
Aquest any durant l’esplai d’estiu de Ripoll, ens endinsarem al món de l’espectacle, de la mà d’un mag 
que demana ajuda per trobar els somriures amagats dels infants i recuperar la seva màgia. 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina serà dilluns a Ripoll i dimecres a Vallfogona. El dilluns heu de venir a buscar els nens a 
la piscina, (porta del solàrium), ja que per poder veure l’actuació d’en Jaume Barri, hem endarrerit l’horari de 
piscina i no ens donarà temps de ser a les 13h al Joan Maragall. 

• El dilluns per la piscina cal portar: el banyador posat de casa i una motxilla còmode amb les xancletes, el gorro 
de piscina, la tovallola i la crema solar. 

• El dimecres anem d’excursió a Vallfogona i tornarem a les 16h. Cal portar el banyador posat de casa i una motxilla 
amb: xancles, tovallola, crema solar, roba interior per quan es treguin el banyador. També heu de portar esmorzar 
i dinar 

• El dijous anirem una als inflables que hem muntat a la devesa com a comiat del casal. Cal portar: banyador posat 

de casa, muda de recavi i crema solar 

• El divendres farem la festa holly. Cal que porteu: banyador vell (quedarà tacat del pols del holly) posat de casa 
i motxilla amb tovallola, xancles que es puguin lligar, ulleres de piscina  

• Cada dia cal portar esmorzar, aigua i gorra per protegir-se del sol.  
• El divendres com a fi de festa donarem un gelat de gel als nens/es. En cas d’intolerància aviseu als monitors. 

• Cada dia cal portar esmorzar, aigua i gorra per protegir-se del sol.  

• No cal portar bata, però farem diverses activitats plàstiques i jocs, així que us recomanem que vinguin amb roba i 
calçat còmode i que pugui embrutar-se. 

• El divendres us retornarem la roba de recanvi que vau portar a l’inici del casal 

• Es molt important que tot: roba de recanvi, cantimplora d’aigua, roba de piscina...vagi marcat amb el nom de 
l’infant. 

Altres informacions: 
-  L’entrada i la sortida dels infants es farà per la porta de l’aparcament de l’escola a la carretera 

                Barcelona. Obrirem a les 8:50 per entrar i a les 13h per sortir. 
         -     Els infants que utilitzin el servei d’acollida entraran per la porta de ferro del pati de dalt.  I els 
                de menjador sortiran per la porta de vidre de l’aparcament de l’escola 

Podeu contactar amb l’equip de monitors i monitores de l’Esplai d’estiu a: 
- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 

- Al telèfon mòbil 666717174 
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