
CASAL CREACTIU 2021
BUSCANT SOMRIURES AMAGATS-  ARTS ESCÈNIQUES
INFORMACIÓ 5a SETMANA (del 26 al 30 de juliol).

Grup: DE 1r  a 3r    Monitores: Clàudia Navio, Anna García
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

SORTIDA A 
VALLFOGONA

PISCINA
( de 10:30  a 11:30h)

INFLABLES A LA 
DEVESA 

SORTIDA A LA 
FONT DEL TÒTIL

De 10:30h a 11h ESMORZAR

De 11h a 13h
XERRADA-COL.LOQUI I 

JOCS AMB EL 
CANTAUTOR JAUME 

BARRI

SORTIDA A 
VALLFOGONA

TALLER DE RAP 
AMB PAU FOSSAS

ENS REMULLEM 
AL  CAMP DE 

FÚTBOL

VOLTA PER RIPOLL 
AMB EL TRENET 

De 13h a 15h SERVEI DE MENJADOR AMB CARMANYOLA

BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ!

Al Casal CreActiu coneixerem diversos aspectes relacionats amb les arts escèniques i donarem ales a la nostra 
creativitat. Cada setmana farem una descoberta de la mà d’un artista convidat. També hi haurà espai pel joc, 
les activitats aquàtiques i les sortides a la natura!
Durant la cinquena setmana ens endinsarem en el món de la música. Farem zumba, rap... i ens acompanyaran 
els artistes Jaume Barri i  Pau Fossas.
Abans de començar, us fem un recordatori:

• El dimarts anem d’excursió a Vallfogona. Cal portar motxilla amb: banyador ,xancles, tovallola,  i  
crema solar. També cal portar esmorzar, dinar, berenar i aigua. Tornarem a les 19h

• El  dimecres  hi  ha  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 dijous farem una activitat  extraordinària al  parc de la devesa i  al  camp de futbol.  Cal  portar:  el 
banyador posat de casa i una motxilla còmode amb les xancletes, tovallola, crema solar i una muda 
de recanvi.

• El divendres  per acabar el casal anem a peu fins a la Font del Tòtil, allà farem diverses activitats i 
tornarem amb el trenet que ens farà una volta pel poble. Cal portar: motxilla amb esmorzar, aigua,  
gorra i crema solar i heu de venir amb roba i calçat còmode

• Cada dia cal portar esmorzar, aigua, crema solar i gorra per protegir-se del sol.
• Els dies de sortida cal portar la samarreta de l’Estiu Actiu 2021. (Dimarts, dijous i divendres)
• L’entrada i sortida dels infants es farà per la porta principal de 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 principal de vidre de l’aparcament de l’escola.
               

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres:
- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat
- Al telèfon mòbil 666717174

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


 

CASAL CREACTIU 2021 

BUSCANT SOMRIURES AMAGATS-  ARTS ESCÈNIQUES 
INFORMACIÓ 5a SETMANA (del 26 al 30 de juliol). 
 
Grup: De 4t  a 6è   Monitores: Judit Sabaté, Andrea Escobar, Dante Machuca 

 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 

SORTIDA A 
VALLFOGONA 

PISCINA 
( de 9:30 a 10:30h) 

 

INFLABLES A LA 
DEVESA  

SORTIDA A LA 
FONT DEL TÒTIL 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 

XERRADA-COL.LOQUI I 
JOCS AMB EL 

CANTAUTOR JAUME 
BARRI 

SORTIDA A 
VALLFOGONA 

TALLER DE RAP 
AMB PAU FOSSAS 

ENS REMULLEM 
AL CAMP DE 

FÚTBOL 

VOLTA PER RIPOLL 
AMB EL TRENET  

De 13h a 15h SERVEI DE MENJADOR AMB CARMANYOLA 

BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
 
Al Casal CreActiu coneixerem diversos aspectes relacionats amb les arts escèniques i donarem ales a la nostra 
creativitat. Cada setmana farem una descoberta de la mà d’un artista convidat. També hi haurà espai pel joc, les 
activitats aquàtiques i les sortides a la natura! 
Durant la cinquena setmana ens endinsarem en el món de la música. Farem zumba, rap... i ens acompanyaran 
els artistes Jaume Barri i Pau Fossas 
Abans de començar, us fem un recordatori: 
 

• El dimarts anem d’excursió tot el dia a Vallfogona. Cal portar motxilla amb: banyador ,xancles, tovallola,  
i crema solar. També cal portar esmorzar, dinar, berenar i aigua. Tornem a les 20h 

• El dimecres hi ha 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 dijous farem una activitat extraordinària al parc de la devesa i al camp de futbol. Cal portar: el 
banyador posat de casa i una motxilla còmode amb les xancletes, tovallola,crema solar i una muda de 
recanvi. 

• El divendres  per acabar el casal anem a peu fins a la Font del Tòtil, allà farem diverses activitats i 
tornarem amb el trenet que ens farà una volta pel poble. Cal portar: motxilla amb esmorzar, aigua, 
gorra i crema solar i heu de venir amb roba i calçat còmode 

• Cada dia cal portar esmorzar, aigua, crema solar i gorra per protegir-se del sol. 
• Els dies de sortida cal portar la samarreta de l’Estiu Actiu 2021. (Dimarts, dijous i divendres) 
• L’entrada i sortida dels infants es farà per la porta principal de 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 principal de vidre de l’aparcament de l’escola. 
                

 
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres: 
- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- Al telèfon mòbil 666717174 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

	Informació setmana 5 CREACTIU PETITS 
	Informació setmana 5 CREACTIU grans

