
 

CASAL CREACTIU 2021 

BUSCANT SOMRIURES AMAGATS-  ARTS ESCÈNIQUES 
INFORMACIÓ 4a SETMANA (del 19 al 23 de juliol). 
 
Grup: DE 1r  a 3r    Monitores: Clàudia Navio, Maria Rivera, Anna García 

 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

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 

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

JOC DE PISTES 
PISCINA 

( de 10:30  a 11:30h) 

 
JOCS D’AIGUA 

DESCOBRIM ELS 
SECRETS DEL 

TEATRE  COMTAL 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 
TALLER DE 
PULSERES 

TALLER DE TEATRE 
AMB JORDI PÉREZ 

(Companyia 
Sargantana) 

JOCS DE CUCANYA 
MAQUILLATGE I 

PENTINATS 

 ESPECTACLE DE 
MÀGIA AMB ÈRIC 

BOLIVAR 

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 quarta setmana ,entrarem en acció. Dimarts vindrà en Jordi Pérez a fer teatre i divendres l’Èric Bolivar 
ens farà un espectacle de màgia al Teatre Comtal. 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina seran el dilluns i el dimecres. 
• El dijous farem jocs d’aigua. Cal portar banyador posat de casa i motxilla amb xancles, tovallola, pistola 

d’aigua o similar i crema solar 
• Cal que els dies que hi ha piscina els nens i nenes portin: el banyador posat de casa i una motxilla 

còmode amb les xancletes, el gorro de piscina, la tovallola i la crema solar. 
• Cada dia cal portar esmorzar, aigua, crema solar 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 

• Els dies de sortida cal portar la samarreta de l’Estiu Actiu 2021. (Dimarts 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 4a SETMANA (del 19 al 23 de juliol). 
 
Grup: de 4t a 6è     Monitores: Judit Sabaté, Andrea Escobar, Dante Machuca 

 Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 

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 

JOCS  

TALLER DE TEATRE 
AMB JORDI PÉREZ 

(Companyia 
Sargantana) 

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

 
JOCS DE CUCANYA 

DESCOBRIM ELS 
SECRETS DEL 

TEATRE COMTAL 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 
PISCINA 

(de 11 a 12h) 
JOCS D’AIGUA TALLER DE CIRC 

TALLER DE 
MAQUILLATGE I 
PERRUQUERIA 

ESPECTACLE DE 
MÀGIA AMB ÈRIC 

BOLÍVAR 

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 quarta setmana ,entrarem en acció. Dimarts vindrà en Jordi Pérez a fer teatre i divendres l’Èric Bolivar 
ens farà un espectacle de màgia al Teatre Comtal. 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina seran el dilluns i el dimecres. 
• El dimarts farem jocs d’aigua. Cal portar: banyador posat de casa i motxilla amb xancles, tovallola, 

crema solar i pistola d’aigua o similar 
• El dimecres cal que porteu un embut de casa  
• Cal que els dies que hi ha piscina els nens i nenes portin: el banyador posat de casa i una motxilla 

còmode amb les xancletes, el gorro de piscina, la tovallola i la crema solar. 
• Cada dia cal portar esmorzar, aigua, crema solar 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 

• Els dies de sortida cal portar la samarreta de l’Estiu Actiu 2021(dimarts 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
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