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Laborables de 9 a 13 hores



INFORMACIÓ GENERAL

❑ TELÈFON DE CONTACTE         : 690 820 069 

❑ 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



Al Casal Esportiu explorarem l’entorn natural, 

descobrirem nous esports, i gaudirem del joc

compartint un munt d’experiències amb nous

companys i companyes.



ESPAIS: Instal.lacions Esportives Municipals

ACTIVITATS: Jocs, esports, reptes esportius i científics, 

sortides, activitats de descoberta i coneixement de 

l’entorn natural i acampada

GRUPS: 3 grups. 

TÈCNICS ESPORTIUS I MONITORS:

1r-2n; Gemma Oller i Albert Verdaguer

3r-4t: Mireia Parcet i Miquel Àngel Fernandez

5è-6è: Kean Soliz, Montse Canadell i Joan Fuster



ACTIVITATS:

❖ Els dilluns, dimecres i divendres fem activitats a les 

instal.lacions esportives municipals:  PISCINA, CAMP 

DE FUTBOL I PAVELLÓ

❖ Els dimarts i dijous fem sortides per l’entorn de Ripoll



SORTIDA TERCERA SETMANA

SORTIDES

ACAMPADA CINQUENA SETMANA 

SORTIDA SEGONA SETMANA

• De 1r a 4t, dimarts 5 de juliol bateig d’escalada i circuit d’orientació a 

Ribes de Freser

• 5è i 6è, dijous 7 de juliol un bateig d’escalada i circuit d’orientació a 

Ribes de Freser

• De 1r a 4t, dijous 21 de juliol TIBIDABO 

• 5è i 6è, dijous 21 de juliol AQUADIVER Platja d’Aro

Passarem la nit del 26 de juliol a la zona 

d’acampada de Vallfogona del Ripollès.



ACOLLIDA MATINAL. De 8 a 9 del matí al CEIP 

Joan Maragall.     Preu: 5€ setmana

ALTRES 

SERVEIS

MENJADOR. De 13 a 15 hores al CEIP Joan Maragall.   

Preu: 40€ setmanals (20% descompte a partir de la 3ª 

semana)  Dinar puntual 10€ 



ACCÉS: Tots els grups accediran per la zona de darrera

del solàrium, al costat del nou camp de futbol-7.   Les 

portes estarán obertes des de les 8,50 fins les 9,10.  

ACCÉS I 

RECOLLIDA

RECOLLIDA: La recollida també es farà per la zona de 

darrera del solàrium.  Els monitors esperaran fins les 13,10h



CAL PORTAR. 

❖ Roba i calçat còmodes

❖Motxilla, gorra i protector solar

❖ Esmorzar per mig matí (aconsellem entrepà i fruita)

❖ Aigua (millor cantimplora)

❖ Els dies de piscina: banyador, tovallola, xancletes i casquet

de bany.

❖Mascareta (ús transport)




