
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Del 13 al 27 de maig de 2022

www.ripoll.cat/estiuactiu2022
estiuactiu@ajripoll.cat 

RIPOLL del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
HO ORGANITZA: HI COL·LABOREN:

INFORMACIÓ GENERAL:

DURADA: 5 setmanes. Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022.(La inscripció es pot fer per 
setmanes).
HORARI:  de dilluns a divendres de 9 a 13h (excepte la sortida i l'acampada).
SORTIDES:  2a.  i 4a setmana 
ACAMPADA:  a la zona d’acampada de Vallfogona del Ripollès 5a setmana 

ALTRES SERVEIS OPCIONALS:
   *Menjador de 13 a 15h al CEIP Joan Maragall (dinar + monitoratge)
 Preu setmanal 40€ (20% de descompte a partir de la 3a. setmana)
 Dinar puntual 10€
   *Acollida matinal.  De 8 a 9h al CEIP Joan Maragall
 Preu setmanal 5€ // Acollida puntual 1€ 

BONIFICACIONS: 
   * 20% de descompte si és abonat a la piscina municipal (*)
   * 20% de descompte si és família monoparental o nombrosa i en cas de dos o 
   més germans inscrits a l’Estiu Actiu 2022. Cal estar empadronat a Ripoll (*)
(*) no acumulables entre si.

ALTRES DESCOMPTES: 15% de descompte inscripció 4 o 5 setmanes

AJUTS ACTIVITATS D’ESTIU:
L’ajuntament de Ripoll ha convocat uns ajuts per afavorir la participació d’infants i joves 
a les activitats de lleure d’estiu.  
Podeu  consultar les bases a: www.ripoll.cat/ajutsestiu2022



45 € 56 € 45 € 56 € 75 €
54 € 73 € 54 € 73 € 75 €
54 € 73 € 54 € 73€ 75 €

27 juny / 1 juliol 4 / 8 juliol
sortida

11 / 15 juliol 18 / 22 juliol
sortida

25 / 29 juliol
acampada

27 juny / 1 juliol 4 / 8 juliol
sortida

11 / 15 juliol 18 / 22 juliol
sortida

25 / 29 juliol
acampada

ESTIU ACTIU 2022                                                                                                                           del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
Les activitats d’educació en el lleure contribueixen al creixement integral d’infants i joves i a la creació d’una societat més responsable i compromesa. 
També són una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.
Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha apostat per fer un casal d’estiu inclusiu, per tal que tots els nens i joves de Ripoll puguin formar-ne part i participar per igual en les 
activitats que es realitzen.

Aquest estiu ens ho passarem genial FENT L’ANI-
MAL.

Mamífers, aus, rèptils, peixos, amfibis... cada 
setmana els descobrirem i coneixerem millor. 

Jocs, activitats aquàtiques, tallers, sortides i 
acampada.  

LLOC: CEIP Joan Maragall i instal·lacions esportives muni-
cipals.

Explorarem alguns oficis, les mans són les protagonistes.

Teixim la llana i l’ofici de pastor / El ferro i el Ferrer / Lette-
ring o els monjos copistes / Enfanga’t les mans amb l’ofici 
de terriser / L’art efímer a l’espai natural. 

També activitats aquàtiques, sortides i acampada.

LLOC: CEIP Joan Maragall i instal·lacions esportives municipals.

Al Casal esportiu explorarem l’entorn natural, descobri-
rem nous esports i gaudirem del joc compartint un munt 
d’experiències amb nous companys i companyes. 

Jocs, esports,  reptes esportius i científics, sortides, 
activitats de descoberta i coneixement de l’entorn natu-
ral i acampada.

LLOC: Instal·lacions esportives municipals i Casal Cívic “Devesa del 
Pla”.

Per a nenes i nens nascuts entre 2016/18
de P-3 a P-5. Places: 60 

Per a nenes i nens nascuts entre 2010/15
de 1r a 6è de primària. Places: 60

Per a nenes i nens nascuts entre 2010/15
de 1r a 6è de primària. Places: 90

TENYIM EL CASAL DE VERDAMB LES MANSFEM L’ANIMAL


