
CREACTIU 2022+DIVERSió 

AMB LES MANS 

 

INFORMACIÓ 1a SETMANA (del 27 de Juny al 1 de juliol). 
LETTERING I ESCRIPTURA 
Grup: 4t a 6è  Monitores: Paula Moreno, Aina Martín, Mariel Apaza.  

 Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 1 

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 DE 

CONEIXENÇA  

 

SRIPTORIUM: 
VISITA I TALLER 

PISCINA 
TALLER DE 

LETTERING AMB 
MARTA FREIXEDAS 

GIMNCAMA DE 
PISTES I PROVES A 
LA FONT DEL TÒTIL 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 
PISCINA 

I JOCS  

TROBAR LES 
FOTOS DE LLETRES 

EN EDIFICIS DE 
RIPOLL 

JOCS DE PARAULES 

JOCS 
COOPERATIUS A 
LA DEVESA DEL 

PLA 

GIMNCAMA DE 
PISTES I PROVES A 
LA FONT DEL TÒTIL 

De 13h a 15h SERVEI DE MENJADOR  

 
BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
Al Casal CreActiu explorarem alguns oficis, on les mans són les protagonistes i donarem ales a la nostra creativitat. 
Cada setmana farem una descoberta de la mà d’un tallerista convidat. També hi haurà espai pel joc, les activitats 
aquàtiques i les sortides a la natura! 
 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina seran: dilluns i dimecres 

• 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 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. 

• 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 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 i el de menjador, entraran i sortiran per la porta del 
               pati de dalt.  ( carrer St Josep de Calassanç)      
 

Podeu contactar amb l’equip de monitors i monitores de l’Esplai d’estiu a: 
- Al correu electrònic estiuactiu@ajripoll.cat 
- Al telèfon mòbil ( millor whatsapp) 696065773 

 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

