
ACAMPADA a VALLFOGONA 

DIMECRES 27 I DIJOUS 28 de juliol de 2022 
 

Benvolgudes famílies, 
Un any més, durant la darrera setmana del casal CreActiu, marxem una nit d'acampada a Vallfogona, igual 
que la resta de grups de l'Estiu Actiu 
 
Aquest any l'acampada la farem els propers dimecres dia 27 i dijous dia 28 de juliol, i per tant el dimecres és 
necessari que tots els nens i nenes portin: 

 

Motxilla gran amb: 
• Sac de dormir i màrfega 
• Pijama 
• 1 muda 
• Lot 
• Necesser (raspall de dents, pinta, etc.) 
• Jersei i impermeable 
• Plats, gots i coberts per posar el sopar. 
CAL QUE TOT VAGI MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A 

Motxilla petita 
• Esmorzar per dilluns al matí 
• Dinar per dilluns al migdia 
• Berenar per dilluns a la tarda 
• Cantimplora amb aigua 
• Banyador, xancles, manguitos i crema solar 
 

HORARIS 

Dimecres 27 de juliol: 
9h.Sortida amb autocar des de l'escola Joan Maragall 
10h. Muntatge i instal·lació de tendes. 
11:30h. Piscina 
13:30h-14:30h Dinar (tothom l'ha de portar de casa) 
14:30h-16h Jocs i activitats de relax 
16h-20h Activitats de tarda 
20h-21h Sopar (el porta el MAP) 
21h-23h Activitat de nit 
24h Tots a dormir! 

Dijous 28 de juliol: 
9h-10h Esmorzar (el porta el MAP) 
10h-11h. Recollida del campament 
 11h a 12h. Piscina 
12:15h Tornada amb autocar 
13h.Arribada al Joan Maragall 

              Dilluns cal que tothom vingui amb la samarreta de l'Estiu Actiu 2022 (marcada amb el seu nom) 
 

 En cas de pluja, disposem d'un pavelló cobert i una sala polivalent per a dur a terme les activitats 

 En cas que algun nen no es vulgui quedar a dormir podeu parlar amb els monitors la possibilitat de 
venir-lo a buscar el dimecres al vespre (19h) i tornar-lo a portar dijous al matí a Vallfogona (9h) 

 

Per qualsevol dubte o aclariment, recordeu que podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic 
estiuactiu@ajripoll.cat i al telèfon 696065773 

 
* Retallar per la línia de punts i retornar als monitors o monitores el dilluns dia 25 de Juliol 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jo _________________________________________ amb DNI ____________________________, com a 

pare, mare o tutor/a legal de ___________________________________________________ l'autoritzo a 

participar de l’Acampada a Vallfogona, els propers 27 i 28 de juliol de 2022. 

Data i signatura del pare/mare o tutor legal: 

mailto:estiuactiu@ajripoll.cat

