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INFORMACIÓ GENERAL

❑ TELÈFON DE CONTACTE           696 065 773 

❑ CORREU DE CONTACTE: estiuactiu@ajripoll.cat

❑ MÉS INFORMACIÓ: www.ripoll.cat/estiuactiu2022

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat


ELS NOSTRES VALORS

❑ POSEM EN VALOR A LES PERSONES. Tot allò

que ens fa únics i irrepetibles. 

❑ CASAL INCLUSIU. Obert a la diversitat.

❑ CASAL VERD. Ferm compromís amb el 

coneixement i el respecte al nostre entorn.

❑ Cuidem de la SALUT FÍSICA I EMOCIONAL dels

infants i joves



Aquest any a l’esplai….FEM L’ANIMAL

Riure, fer amics i “disfrutar”….SENSE PARAR.

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, talles, fabules i altres recursos investigarem la seva alimentació, habitat, 

reproducció... i altres curiositats

Durant les sortides i l’acampada aprofitarem per a conèixer-los i veure’ls de ben a prop, i ens 

adonarem de la importància que tenen en la salut del nostre planeta.

DE BEN SEGUR QUE ENS HO PASSAREM GENIAL, FENT L’ANIMAL!!!



GRUPS I MONITORS: 

P3: Mireia Franquesa, Èlia Palau 

P4: Marina Perez i Anna  Martin, 

P5: Judit Merino i Anna Ardite

Vetlladora: Daniela Peñalva

Coordinadora: Marina Perez

Direcció: Gemma Castillo



HORARIS I ACCESSOS:

❖ Lloc: CEIP Joan Maragall 

❖ L’horari del casal és de 9 a 13h.  Entrarem i sortirem per 

la porta del carrer Sant Josep de Calassanç.  Obrirem10’ 

abans i tancarem 10’ més tard.

❖ Utilitzarem l’espai de la biblioteca, el gimnàs i els patis.

❖ Hi ha servei d’acollida de 8 a 9 i servei de menjador de 

13 a 15h (Càtering MAP)



CENTRE D’INTERÈS

Ens endinsarem en el REGNE ANIMAL.  De de la 

mà d’un lloro anirem introduint activitats relacionades 

amb els diferents grups d’animals

Setmana 1: LES AUS

Setmana 2: ELS MAMÍFERS

Setmana 3: ELS REPTILS I ELS AMFIBIS

Setmana 4: ELS PEIXOS

Setmana 5: EL REGNE ANIMAL



PISCINA

PISCINA MUNICIPAL

Dilluns i divendres:  3 grups  P-4, P-3 i P-5 al llarg del matí

Cal portar: 

• banyador posat de casa 

• motxilla còmoda amb: casquet de bany, xancletes, 

tovallola, crema solar i roba interior de recanvi



SORTIDES I 

ACAMPADA

SORTIDES:

El dimecres dimecres 6 de Juliol sortida  a Molló Parc

El dimecres dimecres 20 de Juliol sortida a l’Aquarium de Barcelona

L’horari dels dies de sortida serà de 9 a 17h

ACAMPADA:

Passarem la nit del 25 de juliol a la zona 

d’acampada de Vallfogona del Ripollès.



MATERIAL QUE CAL PORTAR. 

✓ Cada dia cal portar: esmorzar, cantimplora, gorra i crema solar

✓ No cal portar bata, però donat que farem diverses activitats plàstiques i 

jocs, recomanem que vinguin amb roba cómoda que pugui embrutar-se

✓ El dilluns i divendres el material de piscina

Cada  setmana penjarem a la web i us passarem en paper l’horari detallat

de les activitats i si cal dur algún material específic.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu

estiuactiu@ajripoll.cat




