
ESPLAI D’ESTIU 2022+DIVERSió 

AQUEST ESTIU ENS HO PASSAREM GENIAL!!! 

FEM L’ANIMAL (LES AUS) 
INFORMACIÓ 1a SETMANA (del 27 de Juny al 1 de juliol). 
Grup: P3   Monitors: Mireia Franquesa, Anna Martin. 

 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 I  

PRESENTACIÓ  DEL 
CENTRE D’INTERÈS 

CREEM EL NOSTRE 
PASSAPORT 

ANIMAL 

SORTIDA A LA 
DEVESADEL PLA 

PER A VEURE NIUS 
D’AUS 

QUI ENS VISITA??? 
TALLER 

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

 

 

De 10:30h a 11h ESMORZAR 

De 11h a 13h 

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

 

DANSES ANIMALS 
JOCS DE 

MOVIMENT 
ENDEVINEM 

L’ANIMAL 
ACABAR TALLER 

De 13h a 15h SERVEI DE MENJADOR  

 
BENVINGUTS I BENVINGUDES A UN ESTIU PLE DE DIVERSIÓ! 
Aquest estiu a l’esplai dels més petits/es ens endinsarem al REGNE ANIMAL 

A través d’un personatge, cada setmana les activitats giraran al voltant d’un grup diferent d’animals: Mamífers, 

aus, rèptils, amfibis, peixos i també els invertebrats 

Mitjançant jocs, tallers, faules i altres recursos investigarem la seva alimentació, habitat, reproducció... i altres 

curiositats  

Durant les sortides i l’acampada aprofitarem per a coneixe’ls i veure’ls de ben a prop, i ens adonarem de la 

importància que tenen en la salut del nostre planeta. 

RIURE, FER AMICS I DISFRUTR...SENSE PARAR!!! 
Abans de començar, us fem un recordatori: 

• Els dies que farem piscina seran: dilluns i divendres 

• 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. 

• El primer dia de casal cal portar una muda complerta de recanvi dins d’una bossa, marcada amb el nom, que us 
retornarem al final de l’activitat. 

• Recomanem que poseu crema solar als infants abans de portar-los a l’escola 

• Cada dia cal portar motxilla amb: 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. 

• El primer dia cal portar una muda de recanvi en una bossa apart, que es quedarà a l’aula fins l’últim dia de 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 del pati de dalt.(C/Sant Josep de Calassanç )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 mateixa porta.  
 

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

