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Introducció
Benvolguts infants, joves i famílies,
Després d'una aturada forçada de les activitats extraescolars a
causa de la pandèmia de la Covid19, aquest any tornem a recollir
tota l'oferta de la nostra vila per infants i joves a La Brúixola,
la guia d'activitats extraescolars que ofereixen associacions,
entitats, empreses, serveis i administració de Ripoll.
Les activitats que els infants i joves realitzen en el seu temps
lliure són molt importants per al seu desenvolupament com a
persones, són un element de cohesió social i permeten conciliar la
vida laboral i familiar. Per aquest motiu, el contingut de la guia té
com a finalitat mostrar l'oferta educativa més enllà de l'horari
escolar i fer de Ripoll un municipi que vetlla per l'educació a temps
complet. Una tasca iniciada fa temps i que amb el desplegament
del Pla Educatiu d'Entorn 0-20 s'ha potenciat.
Abans d'acabar, vull donar les gràcies a tots els serveis, entitats,
associacions, centres... que han fet possible La Brúixola. Així com
a l'inspector d'educació del Ripollès i als tècnics del Departament,
amb qui treballem frec a frec perquè l'educació sigui un dels pilars
de la nostra vila.

Ma. Dolors Vilalta i Fossas
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Ripoll

Presentació
La Brúixola, és la guia d’educació a temps complet de Ripoll.
Un recurs que recull i l’oferta d’activitats adreçades a infants i
joves i a les seves famílies perquè puguin conèixer tot el que
ofereix el municipi.
Ripoll, com a ciutat educadora i impulsora del Pla Educatiu d’Entorn
0-20, ofereix en aquesta guia tot el ventall d’activitats de les
entitats, associacions i centres públics i privats que es poden
realitzar al municipi. Ripoll aposta perquè l’educació vagi més enllà
de les aules i vetlla perquè l’entorn tingui una oferta variada i àmplia
en què infants i joves puguin portar a terme activitats que formin
part del seu aprenentatge vital.

La Brúixola està organitzada per temàtiques. S’hi poden consultar activitats relacionades amb les arts escèniques i la dansa, les
arts creatives, els idiomes, la música, l’esport i el suport a la tasca
escolar. Seguidament, hi trobareu les activitats que organitzen
diferents serveis i entitats i, finalment, diverses activitats extraescolars organitzades per AFA (associacions de famílies) de Ripoll.
Amb aquesta classificació, els infants i joves, juntament amb les
famílies podran elaborar el seu itinerari formatiu personalitzat,
segons les seves motivacions, interessos o inquietuds.
Podreu consultar La

Brúixola a ripoll.cat/labruixola2022
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1. Arts escèniques i dansa
Ajuntament de Ripoll. Àrea de Servei a les Persones. Cultura
ESCOLA DE TEATRE
Jordi Pérez - Cia. Sargantana

EDAT: Joves (ESO) - Adults majors de 16 anys
INSCRIPCIONS:
HORARI: Dimarts de 20 a 22h
LLOC: Teatre Comtal (ESO) / Locals annexos de la Biblioteca Lambert Mata (adults)
PREU:

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. Ajuntament, 1 - Àrea de Cultura
Telèfon: 972 714 142 - 972 518 337
Adreça electrònica: cultura@ajripoll.cat
Web: www.ripoll.cat/cultura cultura@ajripoll.cat
Instagram:
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1. Arts escèniques i dansa
Ajuntament de Ripoll. Àrea de Servei a les Persones. Cultura
ESCOLA DE DANSA
Monitora Judit Pratdesaba

EDAT: Infants de P4, P5, 1r, 2n i 3r de primària.
HORARI:

P4: divendres de 17:45 a 18:45h
P5 i 1r: dilluns i dimecres de 17:45 a 18:45h
2n i 3r: dilluns i dimecres de 18:45 a 19:45h

LLOC: Locals annexos de la biblioteca Lambert Mata
PREU:
Monitora Rut Rigat
EDAT: 4t, 5è, 6è, Batxillerat i adults.

HORARI:

4t, 5è i 6è: dimarts i dijous de 17:45 a 18:45h
ESO I Batxillerat: dimarts i dijous de 18:45 a 19:45h
Adults: Dilluns de 10 a 11h. Dimarts i dijous de 19:45 a 20:45h

LLOC: Locals annexos de la biblioteca Lambert Mata
PREU:
INSCRIPCIONS: Ajuntament de Ripoll - Àrea de cultura - Tel. 972 518 337

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. Ajuntament, 1
Telèfon: 972 714 142 - 972 518 337
Adreça electrònica: cultura@ajripoll.cat
Web: www.ripoll.cat/cultura cultura@ajripoll.cat
Instagram:
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1. Arts escèniques i dansa
CORAL ELS FOLLETS DE RIPOLL
CANT CORAL
Assajos en grup per el coneixement i preparació de cantades i concerts corals
Participació activa en Trobades corals del Secretariat de corals de Catalunya, del que
som membres actius.
Participació i col•laboració en festes de la Vila i en altres esdeveniments, tant de
Ripoll com de fora.
Les obres corals que coneixem mitjançant el cant són tradicionals d’aquí i d'arreu i
partitures d'autor de diverses èpoques ,
musicals

EDAT: Des de els 6 anys fins els 15 o 16.
INSCRIPCIONS: Inscripció anual a començament d'activitat
HORARI:
possible...dissabtes cap el migdia. Duració de l'assaig-activitat, hora i mitja

LLOC: Locals annexos de la biblioteca Lambert Mata
PREU: import és força reduït per curs i per nombre de cantaires d'una mateixa família

DADES DE CONTACTE: Teresina Maideu Puig
Adreça: Pça Gran, 23, 1er. 2a
Telèfon: 972 700 148
Adreça electrònica: elsfollets@yahoo.es
Web:
Instagram:
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1. Arts escèniques i dansa
MOU-TE DANCE SCHOOL
DANSA
Amb les activitats de dansa volem transmetre disciplina, treball, esforç, constància, sacrifici,
gratitud, amistat, treball en equip i estima per allò que vols. Totes aquestes actituds i aptituds són
els fonaments bàsics de l’escola Mou-T. L’ensenyament es basa en activitats dinàmiques i interactives. Depenent de la disciplina triada, es treballa una tècnica o una altra, però sense oblidar-nos que
la base de tot és una bona col•locació i una postura correcta.

ACTIVITATS SALUDABLES
Zumba Fitness / Pilates / Tonificació (a patir de 13 anys i fins que el cos ho permeti)
Amb les activitats saludables intentem que l’alumne pugui gaudir d’una hora per a ell. L’estrès i la
rutina diària ens porten, de vegades, a oblidar-nos de nosaltres, i això és un greu error pel cos i
la ment. És bàsic i essencial poder dedicar-te un moment a tu. Per això, a Mou-T intentem amb
aquestes activitats poder cuidar el cos i la ment d’una manera correcta i saludable, fent esport,
creant un vincle entre professorat i alumne i, així, fent salut.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Concepció Ducloux 5-7, 17500 Ripoll
Telèfon: 972 700 532 / 617 142 849
Adreça electrònica: danceschoolmou.t@gmail.com
Web:
Instagram: @moutdanceschool
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2. Arts creatives
Ajuntament de Ripoll. Àrea de Servei a les Persones. Cultura
CURS DE BOTER I CUIRETER
Curs de boter i cuireter. Tècniques de treball del cuir i de la pell per fer-ne botes.

EDAT: Per a adults
INSCRIPCIONS: A l’Ajuntament de Ripoll, Àrea de Serveis a les Persones.
HORARI: Dilluns i dimecres de 17:30 a 19:30h
LLOC: C. Berenguer, 9, baixos

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. Ajuntament, 1
Telèfon: 972 714 142
Adreça electrònica: cultura@ajripoll.cat
Web: www.ripoll.cat
Instagram:
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2. Arts creatives
EL SAFAREIG AMÀRITA
El Safareig Amàrita és una entitat que va néixer amb la voluntat de promoure el fet
artístic des de diferents vessants, com ara l’educació creadora, des de la pràctica de
tallers de desenvolupament personal (ioga, meditació, Mètode d’Alliberament de Cuirasses...), xerrades i formació a pares i persones relacionades amb l’acompanyament dels
infants... i tallers monogràfics.

Taller de pintura, Taller de construcció i joc simbòlic
Els tallers acompanyen el procés d’aprenentatge de les persones que hi assisteixen
(nens i adults) a partir del joc, i donen especial importància al procés, en un entorn
respectuós que fomenta la tolerància, el respecte, la confiança, l’autonomia i els ritmes
de cadascú.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pg. Mestre Guich, 12, RIPOLL
Telèfon: 600 405 595
Adreça electrònica: elsafareig.joc@gmail.com
Web:
Instagram:
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3. Idiomes
Servei Comarcal de Català del Ripollès
CURSOS en català
Cursos de català de qualsevol nivell.

EDAT: A partir de 16 anys
INSCRIPCIONS: Setembre, desembre i març
HORARI: 4 hores setmanals
LLOC: Annex Biblioteca Lambert Mata
PREU: Depèn del nivell

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. del Progrés, 22
Telèfon: 972 703 211 (ext. 259)
Adreça electrònica: ripolles@cpnl.cat
Web: https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/02016_ripolles/index_ripolles.html
Instagram:
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3. Idiomes
CA LANGUAGES
Amb més de 40 anys d'experiència en el sector, a CA Languages oferim classes
d'anglès a tots els nivells i edats a partir de 3 anys. Totes les classes són impartides
per personal qualificat i amb experiència, algunes amb professorat nadiu.
També som centre preparador fficial per a exàmens de la Universitat de Cambridge i
d'Oxford, els quals es fan a la nostra escola. Oferim una gran ventall de cursos: Kids,
Teens, Adults, Conversa, Business, etc. També disposem d'una plataforma online pròpia
i oferim cursos 100 % Online. Vine a provar algun dels nostres cursos i digues HELLO al
teu futur!

Cursos anglès i alemany

EDAT: A partir de 3 anys
INSCRIPCIONS: Durant tot l’any
HORARI: De 10h a 12h i de 15:30h a 21:30h
LLOC: C. Josep Maria Pellicer, 5
PREU: Segons el curs

DADES DE CONTACTE: Oriol Sañas Alier
Adreça: C. Josep Maria Pellicer, 5
Telèfon: 972 700 521 / 655 377 486
Adreça electrònica: info@carmealier.com
Web: www.calanguages.com
Instagram:
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3. Idiomes
LA CLAU
ANGLÈS

Centre d'aprenentatge de llengua anglesa
També oferim diagnòstic i seguiment en les dificultats d'aprenentatge.
Psicologia Infantil i Juvenil
Reforç i solvència en les matèries.
Tallers de manualitats en anglès

La Clau al teu abast és una acadèmia de Ripoll on es duen a terme projectes per aprendre la
llengua anglesa a través del joc. A més a més, també oferim reforç de qualsevol assignatura, ja
que som especialistes en dificultats d’aprenentatge.
La nostra metodologia és vivencial i significativa. El procediment que utilitzem afavoreix el
procés educatiu, basant-nos en l’activitat i el joc com a principal motor de desenvolupament i
aprenentatge per als infants.
Oferim classes individuals o bé, grupals de llengua anglesa. Es duen a terme amb companys del
mateix nivell que combinen teoria i pràctica, posant especial atenció a l’aprenentatge de les
estructures gramaticals, la comprensió i expressió oral i escrita i l’adquisició de vocabulari.
També oferim classes de reforç personalitzades i en petit grup, per poder donar solvència als
continguts escolars del curs.
Duem a terme diagnòstic i tractament de les dificultats d'aprenentatge, on oferim diversos
serveis reforç en la lectoescriptura, raonament, memorització i abstracció, atenció i habilitats
matemàtiques. A més a més, fem un suport psicopedagògic, tant infantil com juvenil per fer
front en el nostre dia a dia.

EDAT: Totes
INSCRIPCIONS: Tot l’any, preferentment setembre - octubre
HORARI: De 10 a 13 i de 15.15 a 21.15h
LLOC: Pl. de la llibertat, 10
PREU: Consultar

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. de la Llibertat, 10
Telèfon: 617 585 444 - Clàudia Sala
Adreça electrònica: laclaualteuabast@gmail.com
Web: https://www.laclaualteuabast.com
Instagram:
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3. Idiomes
ACADÈMIA D’iDIOMES WELL-COME
ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, RUS, PORTUGUÈS
-Classes en grups oberts o tancats / Classes particulars/ Presencial i online
- Cursos intensius / Servei de Traducció
- AMPAS
- WELL-BUSINESS. Anglès per a empreses
- Estades a l’estranger
- NANNY SERVICE (Programa d’immersió lingüística a casa)
- NOVETAT curs 2021/2022: PORTUGUÈS A TOTS ELS NIVELLS (Professora nadiva)
Ensenyança d’idiomes a diferents col•lectius, des de P3 fins a persones adultes, en
grups oberts, tancats o classes particulars. Adaptació de les classes a les necessitats
de cada alumne sense perdre el fil curricular. Preparació per als exàmens Oficials de
Cambridge. Som un equip jove i amb ganes de transmetre la nostra passió pels idiomes
a tots els nostres alumnes i contribuir a reforçar i/o millorar els seus coneixements
lingüístics en llengües estrangeres.

EDAT: A partir de 3 anys
INSCRIPCIONS: Tot el curs
HORARI: De dilluns a divendres MATINS 10h a 13h TARDES 16h a 20h
LLOC: Plaça Josep Terradellas, 1 17500-RIPOLL
PREU: Segons opció escollida

DADES DE CONTACTE: Cristina Aroca Cuatrecasas
Adreça: Pl. Josep Terradellas, 1
Telèfon: 972115249 / 649 706 652
Adreça electrònica: wellcomeripoll@gmail.com
Web: www.well-come.es
Instagram:
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3. Idiomes
Escola Oficial d’Idomes D’OLOT I RIPOLL
ANGLÈS I FRANCÈS
Escola d'Idiomes pública. Departament d'Educació de la Generalitat.
Oferim cursos d'anglès (de nivell A2, B1, B2.1, B2.2 i C1) i francès (A1, A2 i B1).
Certificats oficials: A2, B1, B2 i C1.

EDAT: A partir de 13 anys, si es compleixen els 14 abans del 31/12/2021
INSCRIPCIONS: del 31 d'agost al 3 de setembre (inici classes 27 i 28 de setembre)
HORARI: Tardes de dilluns a dijous
LLOC: Carretera de Barcelona, 57, 17500, Ripoll (dins l'INS Abat Oliba)
PREU: Nivells A1, A2 i C1: 305 € i Nivells B1 i B2.1 i B2.2: 316 €
(únic pagament, classes des de finals de setembre a finals de maig).
Consulteu els nous descomptes i gratuïtats al web de l'escola

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Carretera de Barcelona, 57, 17500, Ripoll (dins l'INS Abat Oliba)
Telèfon: 972 262 108 - Cristina Segués Donés
Adreça electrònica: info@eoiolot.cat
Web: www.eoiolot.cat
Instagram:
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4. Música
Escola Comarcal de Música del Ripollès
MÚSICA
L’ Escola Comarcal de Música del Ripollès ofereix formació musical de qualitat a diferents
municipis del Ripollès, amb una clara voluntat d’arribar a tothom i de donar servei, també, a
les escoles de Ripoll, Ribes, Campdevànol i Sant Joan, en l’etapa d’infantil (P4, P5, 1r i 2n).
Es fa un ensenyament diversificat per tal de cobrir les necessitats i expectatives de la
gent de la comarca de totes les edats, amb un ample ventall de modalitats educatives i
d’instruments.
Ensenyaments que oferim a l’escola
a) Inicial de 4 a 7 anys. Desplaçament del professorat a les escoles en horari extraescolar.
b) Elemental (ensenyament reglat) a partir de 8 anys. Els alumnes treballen la música des
del llenguatge musical, l’instrument, el conjunt instrumental i el cant coral.
d) Grau professional (ensenyament reglat) dirigit a aquells alumnes que vulguin continuar
els estudis en els conservatoris de grau mitjà i superior.
e) Estudis no reglats: instrument individual o col•lectiu, conjunt instrumental, coral, tallers,
llenguatges específics...

EDAT: A partir de 4 anys
INSCRIPCIONS: Matrícula oberta tot el curs
LLOC: Seu de Ripoll - Carrer Vint-i-set de maig 1-5
PREU: Consultar

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Carrer Vint-i-set de maig 1-5
Telèfon: 972 700 638
Adreça electrònica: escolamusicaripolles@gmail.com
Web: http://escolamusicaripolles.blogspot.com/
Instagram:
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5. E sports
CLUB KARATE RIPOLL
KARATE
Aprenentatge de valors i afirmació de la personalitat a través d'un art marcial.
Més enllà de l'esport, cerquem cultura i creixement personal.

EDAT: De 5 a 60 anys
INSCRIPCIONS: Al club
HORARI: Dimarts, dijous i divendres tarda
LLOC: Dojo sota el.gimnàs Health Gym, carrer St Amand 1, núm. 1
PREU: 37,50€ / 45€ amb possibles descomptes

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Sant Amand, 1
Telèfon: 633 565 444 - Guille Reyes
Adreça electrònica:
Web:
Instagram:
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5. E sports
Health Gym
JUDO MINI I NENS
Activitat on es desenvolupa el judo en sí, però en una metodologia de treball molt adecuada als
nens/es, ja que es fa amb jocs de cooperació, coordinació… un dels aspectes més rellevants
també són els valors que transmetem a través dels nostres monitors, formats, titulats i amb una
gran experiència… tenen molt clar que el respecte, companyerisme, humiltat entre d’altres valors,
són importantíssims per a crèixer com a persones i esportistes

EDAT: (g1) 4 a 7anys i (g2) 8 a 13 anys
INSCRIPCIONS: Instagram: judoripoll O 608156890
HORARI: (g1) Dilluns i Dimecres 17:30-18:15 (g2) Dilluns i Dimecres 18:30 - 19:30
LLOC: Health Gym 2on pis
PREU: 34,5€ mensuals

JUMPING KIDS i JUMPING MINIKIDS
Activitat on es dona molta importancia a les habilitats motrius bàsiques, coordinació, cooperació, fer activitat física tot prevenint lesions… on la diversió i la felicitat hi és present en tot
moment ( és una classe única a la comarca, que oferim al centre, als nens/es els encanta
aquesta activitat) el material que utilitzem és l’oficial (trampolins, música i titulacions per part
dels nostres monitors, inscrits a la reial academia del jumping a nivell europeu) pensem que pot
ser un molt bon reclam i una manera molt diferent de fer activitat física

EDAT: (g1) 5 a 9 anys i (g2) 10 a 14 anys
INSCRIPCIONS: Instagram: eudaldhealthgym O 608156890
HORARI: (g1)Dilluns i (g2) Divendres de 17:30-18:30
LLOC: Health Gym 2on pis
PREU: 30€ mensuals

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Sant Amand, 1
Telèfon: 608 156 890
Adreça electrònica: eudaldhealthgym@gmail.com
Web:
Instagram: eudaldhealthgym O judoripoll
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5. E sports
Escola FUTBOL DEL RIPOLLÈS
FUTBOL EXTRAESCOLAR
Aprenentatge del joc del futbol juntament amb els valors de l’esport d’equip.

INSCRIPCIONS: www.escolafutbolripolles.com
LLOC: Camp de futbol Municipal de Ripoll i Campdevànol i pavellons esportius

DADES DE CONTACTE:
Adreça:
Telèfon: Aitor Carmona 664 468 695
Arnau Montón 618 923 659
Albert Erena 620 406 395
Sandra Ramírez 635 069 498
Aina Teixidó 627 741 280
Adreça electrònica: escolafutbolripollesmail.com
Web: www.escolafutbolripolles.com
Instagram: efutbolripolles
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5. E sports
ATLÈTIC RIPOLL
FUTBOL
Entrenaments i partits de f7 femení on es porta a terme ensenyament de futbol a
través del descobriment guiat i de jocs per a passar-ho bé.

EDAT: A partir dels 4 anys
HORARI: Dimecres i divendres de 17.30 a 19h
LLOC: Camp municipal d'esports de Ripoll
PREU: 300/any

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Carretera Barcelona, 53
Telèfon: 667 958 950
Adreça electrònica: adan_morillas@hotmail.com
Web / Instagram:
https://instagram.com/atletic_ripoll?utm_medium=copy_link
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5. E sports
OXINEU
ESCOLA D’ESCALADA
L’Escola d’escalada juvenil del Ripollès Oxineu és des de fa uns anys la pedrera dels
futurs escaladors i escaladores de la comarca. Entrenem al nou rocòdrom municipal de
Ripoll, dos dies a la setmana durant una hora i mitja. A cada sessió hi ha 2 entrenadors
que treballen amb els esportistes. D’aquesta manera podem fer exercicis per a totes les
edats i els nivells del grup. Els més petits s’introdueixen en el món de l’escalada
mitjançant jocs a la paret i assimilant els conceptes bàsics de gestualitat i tècnica. Els
més grans ja treballen amb tècniques gestuals més avançades, aprenen la normativa de
les competicions d’escalada i comencen a conèixer les pautes de l’entrenament: escalfament, estiraments, força, resistència...
Sessió d’una hora i mitja. Escalfament general més exercicis i jocs al rocòdrom.
Els esportistes aprenen a escalar i milloren el seu rendiment físic d’una manera divertida.

EDAT: Dels 5 als 17 anys
INSCRIPCIONS: umbert@oxineu.com
LLOC: Rocòdrom del pavelló municipal de Ripoll

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Pedrera 1, Ribes de Freser
Telèfon: 677 04 01 99
Adreça electrònica: umbert@oxineu.com
Web: www.oxineu.com
Instagram:
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5. E sports
SERVEI MUNICIPAl D’ESPORTS. AJUNTAMENT DE RIPOLL
ESCOLA DE NATACIÓ
L’Escola de natació pretén treballar totes les habilitats aquàtiques per tal que els nens
i joves millorin i perfeccionin el seu domini a l’aigua, sempre sota d’una vessant lúdica i
educativa.

EDAT: De 1er de primària a 4rt d’ESO
INSCRIPCIONS: Oficines de la piscina municipal
HORARI: Varien segons l’edat i el nombre de sessions. Consulteu ripoll.cat/esports
LLOC: Piscina Municipal de Ripoll
PREU: Consulteu ripoll.cat/esports

Escola de gimnàstica artística
L’escola de gimnàstica artística ofereix la iniciació i la pràctica d’aquesta modalitat
esportiva, dels 4 als 16 anys. L’escola participa en els Jocs esportius escolars de
Catalunya, organitzats per la UCEC, en les fases comarcal, territorial i nacional.

EDAT: A partir de 4 anys
INSCRIPCIONS: Oficines piscina municipal
HORARI: Segons l’edat hi ha diversos horaris, llocs d’entrenament i preus.
LLOC: Consulteu ripoll.cat/esports
PREU: Consulteu ripoll.cat/esports

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Piscina Municipal de Ripoll. C/ Concepció Ducloux s/n
Telèfon: 972 702 356
Adreça electrònica: esports@ajripoll.cat
Web: ripoll.cat/esports
Instagram:
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5. E sports
UNIÓ ESPORTIVA RIPOLL. AJUNTAMENT DE RIPOLL
INICIACIó AL MóN DEL BÀSQUET
Per fer els primers passos al món de la cistella. Es tracta d’aprendre amb jocs i amb
pilota, a botar, a regatejar, a fer cistelles, a fer joc d’equip col·lectiu i a divertir-se.

EDAT: A partir de 8 anys o de l’any 2013
INSCRIPCIONS: 609 012 652 / 972 702 356
HORARI: DLLUNS de 17.30 a 19.00h
LLOC: Pavelló Avellaneda
PREU: 10€ al mes

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pavelló de l’Avellaneda
Telèfon: 609 012 652 Eudald Rabaseda
Adreça electrònica: ueripoll@unioesportivaripoll.com
Web:
Instagram:
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5. E sports
AJUNTAMENT DE RIPOLL
Lleure a les places I PATI OBERT DEL JOAN MARAGALL
L’activitat del lleure a les places es va iniciar el setembre del 2014 des de l’Àrea de
Participació i Convivència. L’objectiu de l’activitat respon a la necessitat de dinamitzar
els espais públics de Ripoll per afavorir la participació i la cohesió social de tots els
infants i joves que coincideixen en indrets diversos de la via pública. A més s’hi fomenta
la participació, la pràctica del joc cooperatiu i l’esport entre infants i joves que, per
diversos motius no participen en activitats extraescolars.
En aquesta activitat es dona berenar saludable a tots els participants.

EDAT: Adreçat a infants i joves
INSCRIPCIONS: No cal Inscripció
LLOC: Cada tarda, en un indret diferent de la vila de Ripoll

Pla Comunitari
de Ripoll

Dilluns i dimecres: Pati Escola Joan Maragall / De 17:15 a 19h
Dimarts: Pista de Sant Pere / De 17.15 a 18.15h
Dijous: Plaça de la Sardana / De 17.15 a 18.15h
Divendres: Devesa del Pla (calistènia) / De 17.15 a 18.15h

PREU: Gratuït
PEE RIPOLL

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. Ajuntament 3
Telèfon: 972 714 142 - 636 090 808
Adreça electrònica: comunicacio@ajripoll.cat
Web: ripoll.cat
Instagram:
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5. E sports
Escola DE FUTBOL SALA DE RIPOLL
FUTBOL SALA
L’objectiu és ensenyar als nens i nenes, la practica de l’esport i fomentar la convivència a
través del futbol sala.

EDAT: A partir de 5 anys
INSCRIPCIONS: Pavelló de l’Avellaneda
HORARI: Dimars i dijous de 17:30h a 21:00h
LLOC: Pavelló de l’Avellaneda

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pavelló de l’Avellaneda
Telèfon: 646 875 867 Joan
646 550 453 Víctor
Adreça electrònica: escoladefutbolsalaripoll@gmail.com
Web:
Instagram:
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5. E sports
HOQUEI CLUB RIPOLL
APRÈN A PATINAR
Activitat al pavelló municipal, us posarem patins de 4 rodes i proteccions i farem circuits
amb colxonetes per fer mes fàcil l'inici.
Aprèn jugant i amb altres companys.

EDAT: 4 a 7 anys
INSCRIPCIONS: A partir del 2 de setembre
HORARI: Dimats, dijous i divendres de 17.30 a 18.30h
LLOC: Pavelló municipal
PREU: Gratuït els primers mesos

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pavelló municipal
Telèfon: 619 577 926 - Josep Izquierdo
Adreça electrònica: hcripoll@gmail.com
Web:
Instagram: @hoqueiclubripoll
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5. E sports
CLUB PATÍ RIPOLL
patinatge artístic
Patinatge artístic a tots els nivells i per a totes les edats. Us oferim la oportunitat
d'iniciar-vos en el patinatge o perfeccionar el que ja sabeu, tan en la modalitat individual
com en el xou (grups).

EDAT: de 3 a 18 anys
INSCRIPCIONS: Trucant els telefons 615222977 o el 667614150
HORARI: Dilluns de 5:30 a 21:00, dimecres de 5:30 a 20:00 i
dissabtes de 9 a 13, segons nivells i modalitat

LLOC: Pavelló municipal d'esport de Ripoll
PREU: A partir de 15€

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Concepció Duclox s/n
Telèfon: 615 555 977 - David Coromina
Adreça electrònica: cprclubpatiripoll@gmail.com
Web: instagram clubpatiripoll
Instagram:
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5. E sports
AGRUPACIÓ ESPORTIVA DEL RIPOLLÈS
Tennis i pàdel
Iniciació, perfeccionament i/o competició en el món del tennis i del pàdel segons el nivell.

EDAT: de 4 a 16 anys
HORARI: de dilluns a dissabte
LLOC: Agrupació Esportiva del Ripollès
PREU: Segons dies escollits

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Ctra. De Sant Joan, Km 5,7, Pistes de Tennis
Telèfon: 609 881 540
Adreça electrònica: secretaria@aeripolles.cat
Web: www.aeripolles.cat
Instagram:
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5. E sports
CLUB ESPORTIU TENNIS TAULA RIPOLL
PING-PONG per a INFANTS
Curs d’iniciació al tennis taula. De l’1 d’octubre al 19 de desembre.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Sala Marià Font (sota la Pl. de la Lira)
Telèfon: 626 153 585
Adreça electrònica:
Web:
Facebook: CLUB TENNIS TAULA RIPOLL
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5. E sports
Gimnàs Escola Lee Young Ripoll
Taekwondo
Art marcial dirigida a infants i a joves

EDAT: A partir de 4 anys
INSCRIPCIONS: Gimnàs escola Lee Young Ripoll
HORARI: De 17:30 a 20:30h
LLOC: Ctra. de Ribes, 12
PREU: Depenent del grup d’edat

Defensa personal
Nocions bàsiques de protecció i defensa

EDAT: Més de 14 anys
INSCRIPCIONS: Gimnàs escola Lee Young Ripoll
HORARI: De 18:30 a 19:30h
LLOC: Ctra. de Ribes, 12
PREU: Consulteu www.taekwondoripoll.cat

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Ctra. de Ribes, 12
Telèfon: 972 704 118
Adreça electrònica: taekwondoripoll@gmail.com
Web:
Instagram: @leeyoungripoll
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5. E sports
CENTRE TÀNDEM - FUNDACIÓ MAP- RIPOLLÈS
El Centre Tàndem de la Fundació Privada MAP forma part dels serveis d’assistència a la
infància i l’adolescència que ofereix la Fundació.
El Centre Tàndem, ubicat a Ripoll s’organitza al voltant de dos serveis:
- Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), on s’atenen els infants
de 0 a 6 anys. Servei concertat pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
- El Servei +5 Tàndem. Servei privat on s’atenen els infants i joves fins als 18 anys d’edat.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Vallfogona, 5
Telèfon: 972 700 384
Adreça electrònica: centretandem@fundaciomap.com
Web: https://centretandem.fundaciomap.org
Instagram:
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6. Suport tasques escolars
LA CLAU
ANGLÈS

Centre d'aprenentatge de llengua anglesa
També oferim diagnòstic i seguiment en les dificultats d'aprenentatge.
Psicologia Infantil i Juvenil
Reforç i solvència en les matèries.
Tallers de manualitats en anglès

La Clau al teu abast és una acadèmia de Ripoll on es duen a terme projectes per aprendre la
llengua anglesa a través del joc. A més a més, també oferim reforç de qualsevol assignatura, ja
que som especialistes en dificultats d’aprenentatge.
La nostra metodologia és vivencial i significativa. El procediment que utilitzem afavoreix el procés
educatiu, basant-nos en l’activitat i el joc com a principal motor de desenvolupament i aprenentatge per als infants.
Oferim classes individuals o bé, grupals de llengua anglesa. Es duen a terme amb companys del
mateix nivell que combinen teoria i pràctica, posant especial atenció a l’aprenentatge de les
estructures gramaticals, la comprensió i expressió oral i escrita i l’adquisició de vocabulari.
També oferim classes de reforç personalitzades i en petit grup, per poder donar solvència als
continguts escolars del curs.
Duem a terme diagnòstic i tractament de les dificultats d'aprenentatge, on oferim diversos serveis
reforç en la lectoescriptura, raonament, memorització i abstracció, atenció i habilitats matemàtiques. A més a més, fem un suport psicopedagògic, tant infantil com juvenil per fer front en el
nostre dia a dia.

EDAT: Totes
INSCRIPCIONS: Tot l’any, preferentment setembre - octubre
HORARI: De 10 a 13 i de 15.15 a 21.15h
LLOC: Pl. de la llibertat, 10
PREU: Consultar

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. de la Llibertat, 10
Telèfon: 617 585 444 - Clàudia Sala
Adreça electrònica: laclaualteuabast@gmail.com
Web: https://www.laclaualteuabast.com
Instagram:
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6. Suport tasques escolars
Equipament cívic La Devesa del Pla
És un espai públic obert a tothom, joves, grans, infants i entitats, on podeu participar de
diferents activitats com tallers, conferències o exposicions. Aquest espai facilita que us
relacioneu, fomenteu les vostres aficions, amplieu coneixements i formeu part d’un
projecte col•lectiu.
Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat, per fomentar el desenvolupament integral de la persona, per promoure els valors
cívics i per donar suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat.

Programa Jugar i Descobrir
És un programa socioeducatiu per a infants de 4 a 12 anys que pretén integrar el joc i la
descoberta. Educa els infants en els valors cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat i
la cooperació; els desenvolupa la imaginació i la creativitat, i els fomenta l’amistat i la
convivència.
Mitjançant aquest programa, els introduïm al món de les arts plàstiques i escèniques, els
donem suport en l’estudi i els apropem a la ciència i els seus experiments; els fem
descobrir, crear, dialogar i innovar de la mà del joc i les noves tecnologies. I també comptem amb la participació de les famílies, perquè són l’eix estratègic del programa.

EDAT: De 4 a 12 anys
LLOC: Casal Cívic La Devesa del Pla
PREU: Gratuït

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Concepció Ducloux s/n
Telèfon: 972 715 154
Adreça electrònica: cc.ripoll@gencat.cat
Web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/equipaments_civics_i_activitats/casals_civics/
Instagram:
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6. Suport tasques escolars
CREU ROJA RIPOLL
La Creu Roja, organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la
societat, dona respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de
humana i comunitària i reforça les capacitats individuals en el context social. Té com a
objectiu ser cada cop més a prop de les persones en tots els àmbits, a través del
voluntariat, amb una àmplia participació social i presència territorial.
Humanitat-Imparcialitat-Neutralitat-Independència-carácter voluntari-Unitat-Universalitat

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Ctra. C-17, km 93, Ripoll, 17500
Telèfon: 972 700 601
Adreça electrònica: silvia.gallart@creuroja.org
Web:
Instagram:
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7. Punts Òmnia
Punt Òmnia Eudald Graells
Òmnia és un programa universal d’intervenció social que, utilitzant com a instrument les
eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la
vinculació de les persones a la comunitat.
Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en
risc social, i més si cal millorar-ne les capacitats per superar les seves dificultats d’accés
a les tecnologies de la informació, per tal d’evitar l’exclusió de la comunitat. Posa
especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.

TEIXINT CULTURES
Activitat adreçada a dones nouvingudes en l'aprenentatge de la llengua catalana,
cultura i tradicions.

HORARI: Dilluns de 15 a 17h

REFORÇA’T
Activitat adreçada a infants de 6 a 14 anys per fer deures, tasques escolars, consultes
en línia, jocs, etc. Organitzats en grups per edat.

HORARI: Dilluns, dimarts i dijous de 17 a 19h - Dimecres de 17 a 18h

ACCÉS LLIURE
Aquest és un espai on tothom pot anar al seu ritme, i utilitzar els recursos que millor
s'adaptin a les seves necessitats. És heterogeni, on tothom hi te cabuda i fa el que
necessita: treballs escolars, llegir el diari, consultar el correu electrònic, escoltar música,
aprendre un idioma, seguir un tutorial, etc. sempre amb el recolzament de la persona
dinamitzadora de l'activitat.

HORARI: Dimarts de 16 a 17h
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7. Punts Òmnia
Punt Òmnia Eudald Graells
CITA PRÈVIA
A través d’hores concertades, acompanyar a les persones en les seves demandes.
Sol·licituds d’ajudes econòmiques. Cerca de feina. Creació de currículums. Inscripcions
cursos. Vida laboral. En cas de no conèixer l'idioma, llegir i explicar documents rebuts,
omplir formularis, etc.

HORARI: Dimecres de 15 a 16h i de 18 a 20h - Divendres de 10 a 12h

TALLER MEMÒRIA
Propostes d’activitats per fomentar la memorització, augmentar la capacitat d’atenció...

HORARI: Dimecres de 16 a 17h

TALLER D’INSTAGRAM I FACEBOOK
Conèixer les eines bàsiques d’aquestes xarxes socials. Adreçar a comerciants en la
creació de catàlegs online.

HORARI: Dijous de 15 a 17h

DADES DE CONTACTE: Punt Òmnia Eudald Graells
Adreça: Pg. de Sant Joan
Telèfon: 602 102 908
Adreça electrònica: ripoll@xarxaomnia.gencat.cat
Web: http://bloc.xarxa-omnia.org/blocs/ripoll:
Instagram:
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7. Punts Òmnia
APROXIMACIÓ A LES TIC
Programa preventiu i socioeducatiu que treballa amb les noves tecnologies, enteses com
una eina de millora, de promoció individual i de cohesió social de manera comunitaria.
Explicació: LÒmnia La Devesa, és un dels 113 Punts que forma part del Programa de la
Generalitat de la Xarxa Òmnia. És un programa preventiu i socioeducatiu que treballa
amb les noves tecnologies, enteses com una eina de millora, de promoció individual i de
cohesió social de manera comunitaria per aconseguir:
- Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals dels usuaris a través de l’accés a
les TIC i dels processos de formació i reciclatge;
- Afavorir l’autonomia de les persones mitjançant l’ús de les TIC;
- Garantir la vinculació de les persones a la comunitat;
- Estar en contacte amb les diferents entitats i associacions del municipi;
- Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu, les entitats gestores sense ànim
de lucre, l’acció institucional i el personal voluntari o col•laborador per sumar esforços
singulars en cada territori.
Edat: Franja oberta. Edats segons curs o taller.

EDAT: Franja oberta. Edats segons curs o taller.
INSCRIPCIONS: Trimestrals. Gener, abril, juliol i setembre
HORARI: Depenent del curs o taller
LLOC: Punt Òmnia la Devesa (Casal Cívic La Devesa del Pla)
PREU: Gratuït

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Concepció Ducloux s/n
Telèfon: 644 694 218 - Raquel Rull
Adreça electrònica: ladevesa@xarxaomnia.gencat.cat
Web:https://bloc.xarxa-omnia.org/ladevesa/
Instagram:
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7. Punts Òmnia
Punt Òmnia Ripoll60
És un programa de la Generalitat que ofereix activitats per treballar les noves tecnologies.
Les activitats són gratuïtes i es fan per franges d’edat, segons el que es va treballant.

TALLER ESCRIPTURA
En aquest taller es treballarà l'escriptura en els diferents documents de text que podem
trobar. Es tracta d'escriure relats o contes deixant anar la nostra imaginació i crear. La
intenció és potenciar la creativitat i treballar la estimulació cognitiva.

EDAT: Gent gran i adults
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Dimecres de 16:15 a 17:15
LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60
PREU: Gratuït

TALLER MEMÒRIA
En aquest taller treballem l'estimulació cognitiva fent jocs de taula, jocs online, fitxes
per treballar la memòria, escrits inventats, escrits de la nostra vida passada...

EDAT: Gent gran i adults
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Dimarts de 10:00 a 11:30 i Dimecres de 15:00 a 16:30
LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60
PREU: Gratuït

CITA PRÈVIA
Atenció individualitzada, per resoldre dubtes i problemes que es tingui amb les noves
tecnologies, ajuda per fer tràmits online, ús dels ordinadors, impressora i Internet.

EDAT: Està obert a totes les edats
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Dilluns de 11:15 a 12:15h , 15:00 a 16:00h , 16:15 a 17:15h ;
Dimarts de 12:00 a 13:00h ; Dimecres de 15:00 a 16:00h

LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60
PREU: Gratuït
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7. Punts Òmnia
Punt Òmnia Ripoll60
TALLER INFANTS
El taller per a infants està dividit en dos franges d'edat de 6 a 8 i de 9 a 12 anys. Fem
suport escolar, ajuda amb les tasques escolars i activitats relacionades amb les noves
tecnologies.

EDAT: De 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Infants de 6 a 8 anys _ Dilluns o Dimecres de 17:30 - 18:30 .
Infants de 9 a 12 anys _ Dimarts o Dijous de 17:30 a 18:30
LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60
PREU: Gratuït

EDICIÓ IMATGES
En aquest taller es pretén fer una edició digital a nivell bàsic. Retocant imatges,
creant collage, muntatges d'imatges, edició de vídeos...

EDAT: Gent gran i adults
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Dimarts de 16:15 a 17:15
LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60
PREU: Gratuït

TALLER MÒBILS
Aquesta activitat està pensada per a persones que s'inicien en el món dels mòbils. Es
busca l'autonomia de la persona envers els aparells electrònics, conèixer tot el que es
pot fer amb els mòbils i resoldre els dubtes i problemes que vagin sortint a les persones
usuàries dels aparells electrònics.

EDAT: Gent gran i adults
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Dilluns de 10 a 11 h
LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60
PREU: Gratuït
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7. Punts Òmnia
Punt Òmnia Ripoll60
TALLER INFANTS
Aquesta activitat es fa conjuntament amb el Punt Òmnia la Devesa del Pla. Aquest
darrer trimestre de l'any es treballaran els diferents dies Mundials o Internacionals
marcats en el calendari. Hem escollits alguns dies per poder commemorar, fer conèixer i
prendre consciència de la importància de celebrar els dies mundials i internacionals.
Hi hauran diferents treballs tant a dins dels Punts Òmnia com a l'exterior, farem debats,
tertúlies, dinàmiques...

EDAT: Gent gran i adults
INSCRIPCIONS: Del 13 al 17 de setembre 2021
HORARI: Dijous de 10:00 a 13:00h
LLOC: Punt Òmnia AV Ripoll60 i Punt Òmnia La Devesa del Pla
PREU: Gratuït

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. Vila de Prada, 6
Telèfon: 972 702 120 - 687 023 978
Adreça electrònica: ripoll60@xarxaomnia.gencat.cat
Web: : https://www.facebook.com/vanessa.omnia/
Instagram: https://www.instagram.com/omniaripoll60/?hl=es
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8. E spais lúdics
Consorci de Benestar Social del Ripollès
Serveis d’Intervenció Socioeducativa
ESPAI LÚDIC EL CATLLAR
Som una activitat de lleure en grup. Les nostres activitats s'emmarquen entorn dels
eixos següents:
· Els hàbits de vida saludables i l'esport
· El respecte per la natura i el coneixement de l'entorn
· L'autonomia i les emocions
· La participació i la cohesió social
Les activitats que duem a terme s'emmarquen en aquestes franges d'activitats:
· Jocs cooperatius
· Esports en grup
· Tallers de creativitat
· Visites i coneixement de l'entorn
· Tallers de cuina
· Tallers d'informàtica
· Participació en activitats culturals

EDAT: A partir de 5 anys
LLOC: Annex Biblioteca Lambert Mata, 3r pis.
PREU: Gratuït

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Annex Biblioteca Lambert Mata, 3r pis.
Telèfon: 625 434 769
Adreça electrònica: socioeducatius4@ripolles.cat, socioeducatius5@ripolles.cat
Web: www.espaisludics.jimdo.com
Instagram:
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9. Biblioteca
Biblioteca Lambert Mata
Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, servei municipal que vetlla per l’accés universal i
gratuït a la cultura, la formació i el lleure a través del llibre, la lectura, l’art, etc.

Hora del conte
Activitat que pretén promocionar la lectura a les primeres edats, així com adquirir
vocabulari, conèixer la nostra cultura i tradicions i passar una estona distreta i
agradable.

INSCRIPCIONS: A la Biblioteca
LLOC: Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata
PREU: Activitat gratuïta

Club de lectura juvenil
Activitat de promoció de la lectura entre els joves a partir d’11 anys, que pretén que
adquireixin vocabulari, desenvolupin l’esperit crític i aprenguin a expressar-se.

EDAT: A partir d’11 anys
INSCRIPCIONS: A la Biblioteca
HORARI: Un divendres al mes a 2/4 de 7 de la tarda
LLOC: Biblioteca Lambert Mata
PREU: Activitat gratuïta

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. de l’1 d’octubre, 1
Telèfon: 972 700 711
Adreça electrònica: biblioteca@ajripoll.cat
Web: http://www.bibgirona.cat/biblioteca/ripoll
Instagram:
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10. El Galliner
EL GALLINER
El Casal de joves El Galliner és l’equipament juvenil de Ripoll, d’ús exclusiu per a joves
d’entre 12 i 35 anys, que està en funcionament des del mes de maig de 2013. Des
d’aleshores s’ha convertit en un punt de referència al municipi, i per extensió a la
comarca del Ripollès. Al casal de joves s’hi troba ubicada l’Oficina Jove del Ripollès, així
com un espai de trobada, una sala d’estudi amb connexió wifi, diferents sales per fer-hi
activitats i tallers, i un espai de salut, a banda de ser la seu social de les entitats
juvenils del municipi.

ACTIVITAT
El Casal de joves El Galliner aplega una programació de tallers, activitats, tardes joves,
exposicions i xerrades de tot tipus, organitzades per la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Ripoll, l’Oficina Jove del Ripollès i les entitats juvenils del municipi.

EDAT: De 12 a 35 anys
INSCRIPCIONS: Durant tot el curs escolar
HORARI: Matins de dimecres i divendres de 9h a 13h
Tardes de dimarts a dijous de 15:30h a 19h

LLOC: Casal de joves El Galliner
PREU: La majoria de les activitats són gratuïtes

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Pl. de l’1 d’octubre, 6
Telèfon: 972 700 717 i 630 785 704
Adreça electrònica: joventut@ajripoll.cat
Web: https://ripoll.cat/servei-de-joventut/
Instagram:
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11. Fundació Map
FUNDACIÓ PRIVADA MAP
TALLER TEATRE INCLUSIU
Tallers de teatre, on és prepara un guió i es porta a terme a través de la interpretació
dels actors.
Totes les obres tenen la finalitat de ser representades publicament.

EDAT: De 16 a 65 anys
INSCRIPCIONS: eva.cordoba@fundaciomap.com o al telèfon 972703104
HORARI: Divendres de 17h a 19h i Dissabtes d'11h-13h
LLOC: Annexes Ajuntament de Ripoll
PREU: 21€

ESPAI ATREZZO
Espai creatiu on es desenvolupen activitats manuals i artístiques : decorats teatrals,
objectes de detall, fanalets....

EDAT: De 16 a 80 anys
INSCRIPCIONS: eva.cordoba@fundaciomap.com o al telèfon 972703104
HORARI: Dimecres i Dijous de 15h a 17h
LLOC: Espai Inlab. Polígon Industrial de Pintors
PREU: 21€
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11. Fundació Map
FUNDACIÓ PRIVADA MAP
FUTBOL
Equip inclusiu de futbol, format per persones amb diversitat funcional que practiquen
de manera amateur el futbol 7.

EDAT: De 16 a 65 anys
INSCRIPCIONS: eva.cordoba@fundaciomap.com o al telèfon 972703104
HORARI: Dimarts de 18h a 20h
LLOC: Pavelló d'Esports de Sant Joan a les Abadesses
PREU: 23€/mensuals

DADES DE CONTACTE: Eva Córdoba
Adreça: C. Dalí 6-8 del Polígon Industrial dels Pintors. Ripoll
Telèfon: 972 703 104
Adreça electrònica: eva.cordoba@fundaciomap.com
Web: fundaciomap.org
Instagram:
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12. E scola d'adults
CFA Ripollès
Ensenyament públic primari i secundari.

Instrumental - Català - Anglès - COMPETIC - GESO
Instrumental: Curs d’alfabetització
Català: nivells A1, A2 i B1
Anglès: nivells A1, A2.1 i A2

COMPETIC: nivells inicial, bàsic i mitjà
GESO: equivalent a 3r i 4t d’ESO

EDAT: Majors de 18 anys. A partir de 16, excepcionalment, per a l’ESO.
LLOC: Carrer Vinyes, 1. A l’edicifi del costat de l’Escola Salesiana, al 3r pis.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Vinyes, 1
Telèfon: 972 715 628
Adreça electrònica: b7008377@xtec.cat o afa.ripoll@gmail.com
Web: https://agora.xtec.cat/afa-ripolles/
Instagram: @cfa_ripolles
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13. A.F.A.
AMPA de l’Institut Abat Oliba de Ripoll
Reforç escolar.
Grups de reforç de diferents assignatures des de 1r d’ESO fins a 4t
d’ESO. Els grups són reduïts, fins a un màxim de 6 alumnes.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Ctra. de Barcelona, 57
Telèfon: 972 701 150
Adreça electrònica: ampaabatolibaripoll@gmail.com
Web: https://www.insabatoliba.cat/
Instagram:
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13. A.F.A.
AMPA escola Tomàs Raguer
Associació de mares i pares dels alumnes i de les alumnes de l’escola Tomàs Raguer.
Durant aquest curs els nens i les nenes de l’escola poden optar a 7 activitats diferents
que es duen a terme dins el recinte escolar. Algunes d’aquestes activitats estan organitzades per l’AMPA (a través de diferents empreses) i d’altres organitzades per l’escola
conjuntament amb el Pla Català de l’Esport i l’Escola de Música Comarcal del Ripollès.

ANGLÈS
Activitat promoguda per l'Acadèmia well-come de Ripoll.
Es farà anglès oral a partir de jocs, teatre, cançons... De manera lúdica i divertida.

EDAT: De P4 a 6è (4 a 12 anys)
INSCRIPCIONS: A través de l'AMPA amb l'acadèmia Well-come de Ripoll
HORARI:
LLOC: Aules de l'escola
PREU: 23€/mes

MECANOGRAFIA
En Toni Cruz guiarà els nens i nenes per tal d'aprendre a manipular el teclat de l'ordinador correctament.

EDAT: De 3r a 6è
INSCRIPCIONS: A través de l'AMPA, a un monitor en particular
HORARI: Dimecres
LLOC: Aula d’informàtica de l'escola
PREU: 26€/mes
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13. A.F.A.
AMPA escola Tomàs Raguer
TEATRE
La Marina Prat, actriu, proposarà als nens i nenes diferents activitats per aprendre a
desenvolupar-se en l'art del teatre.

EDAT: De P4 a 6è
INSCRIPCIONS:
HORARI:
LLOC:
PREU: Entre 20€ i 25€/mes

BELLUGA'T
Des de l'Acadèmia Mou-t dance school, oferiran una hora d'exercicis, jocs de. moviment, balls i coreografies als nens i nenes que vagin a bellugar-se.

EDAT: De P4 a 6è
INSCRIPCIONS: A través de l'AMPA, amb l'empresa Smart Time de Sant Quirze de Besora
HORARI: Migdia
LLOC: Espai de psicomotricitat de l'escola
PREU: Entre 20€ i 25€/mes
* Totes les activitats es faran amb un mínim de 8 alumnes.
Si hi ha nens d'edats molt diferents es contemplarà fer grups per edats.
** El preu pot variar depenent del nombre de nens i nenes inscrits a les activitats.
Totes les activitats es fan mitjançant empreses i/o persones externes a l'Escola i a
l'AFA. Les inscripcions finals es faran amb ells/es i el pagament de cada mes directament
amb ells/es.
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13. A.F.A.
AMPA escola Tomàs Raguer
INICIACIÓ AL LLENGUATGE MUSICAL
Activitat organitzada per l’ Escola de música comarcal

EDAT: P4 i P5 (4-6 anys)
INSCRIPCIONS: A través de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès
HORARI: P4: dilluns de 14.15 a 15h / P5: dimecres, de 14 a 14.45h
LLOC: Aules de P4 i P5
PREU: Gratuït

Activitats organitzada per Consell Comarcal

JOCS PREESPORTIUS

EDAT: De P4 a 2n
INSCRIPCIONS: www.ceripolles.cat
HORARI: Dijous de 17 a 18.15h
LLOC:
PREU: 115€/ any 95€/ any (2 germans)

MULTIESPORTS

EDAT: De P4 a 2n
INSCRIPCIONS: www.ceripolles.cat
HORARI: Dimarts de 17 a 18.15h
LLOC:
PREU: 115€/ any 95€/ any (2 germans)

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Comte Guifré, s/n
Telèfon: 972 702 323
Adreça electrònica: ampatomasraguer@gmail.com
Web: https://agora.xtec.cat/ceiptomasraguer/categoria/ampa/
Instagram:
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13. A.F.A.
AFA ESCOLA JOAN MARAGAL
JOCS PREESPORTIUS
EDAT: P4 a 2n
LLOC: escola
HORARI: 17.00 a 18.30h

MULTIESPORT
EDAT: 3r a 6è
LLOC: escola
HORARI: 17.00 a 18.30h
INSCRIPCIONS: consellesportiu@ceripolles.cat

TEATRE
LLOC: escola
HORARI: 17.00 a 18.30h
PREU: 25€/mes
INSCRIPCIONS: ampajoanmaragallripoll@gmail.com

ANGLÈS
HORARI: Dilluns 17.00 a 18.10h: P4 - P5 - 1r - 5è / 18.10 a 19.10h: 2n
Dimarts 17.00 a 18.10h: 2n - 4t / 18.10 a 19.10h: 6è
Dimecres 17.00 a 18.10h: 4t - 5è / 18.10 a 19.10h: 6è
Dijous 17.00 a 18.10h: 2n - 3r / 18.10 a 19.10h: 5è
Divendres 17.00 a 18.10h: 3r / 17.10 a 18.10h: 5è i 6è
LLOC: CA
INSCRIPCIONS: 972700521 o info@carmealier.com

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Ctra. Barcelona, 8
Telèfon: 972 704 554
Adreça electrònica: ampajoanmaragallripoll@gmail.com
Web: https://agora.xtec.cat/esc-maragallripoll
Instagram:
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13. A.F.A.
SALESIANS
EDAT: Infantil i primària

FUNNY TIME
activitats divertides en les quals es potencia la conversa amb Nadius en llengua anglesa.

BERENAR SALUDABLE
Els alumnes preparen diferents receptes saludables i les aprofiten per a berenar.

TEATRE
Teatre: Pràctica d'habilitats teatrals, que acaben en una representació a final de curs.

GUITARRA
Inici de l'aprenentatge d'aquest instrument.

PSICO

Activitats de psicomotricitat

EDAT: Alumnes del 2n cicle d'educació infantil.

DADES DE CONTACTE:
Adreça: C. Vinyes, 1
Telèfon: 972 700 152
Adreça electrònica: escola@ripoll.salesians.cat
Web: ripoll.salesians.cat
Instagram:
51

13. A.F.A.
AFA ESCOLA JOAN MARAGAL
Robòtica

INSCRIPCIONS: Accedir al formulari http://inscripcio.robotic.cat

ROBÒTICA 2 - Dilluns
EDAT: 4t a 6è
LLOC: escola
HORARI: 14.00 a 15.00h
PREU: 29€/mes

17.00 a 18.15h
31€/mes

ROBÒTICA 1 - Dimarts
EDAT: 1r a 3r
LLOC: escola
HORARI: 14.00 a 15.00h
PREU: 29€/mes

17.00 a 18.15h
31€/mes

ARTS VISUALS I CREATIVITAT
HORARI: Dilluns 14.00 a 15.00h
LLOC: escola
PREU: 30€/mes
INSCRIPCIONS: ampajoanmaragallripoll@gmail.com

ESCACS
HORARI: Dimarts 14.00 a 15.00
LLOC: escola
PREU: 25-30€/mes INSCRIPCIONS: ampajoanmaragallripoll@gmail.com

ANGLÈS TEMÀTIC LEARN AND PLAY
Dimarts (4t a 6è) / Dijous (1r a 3r)
LLOC: escola
HORARI: 14.00 a 15.00 h INSCRIPCIONS: ampajoanmaragallripoll@gmail.com

LETTERING
EDAT: 4t a 6è
LLOC: escola
HORARI: 17.00 a 18.00 h
PREU: 60€/trimestre INSCRIPCIONS: ampajoanmaragallripoll@gmail.com

52

13. A.F.A.
AMPA ESCOLA VEDRUNA
ACOLLIDA MATINAL
Servei d'acollida conduït per mestres de l'escola.
Horari: Cada dia, des les 7:45 a les 9 del matí
Preu: 21 euros/mes o 3,20 euros/dia puntual

ESPLAI TARDA
Servei per romandre a l'escola 1 hora més.
Horari: Cada dia, des les 5 a les 6 de la tarda
Preu: 21 euros/mes o 3,20 euros/dia puntual

EDUCACIÓ EMOCIONAL
Servei per romandre a l'escola 1 hora més.
Horari: Cada dia, des les 5 a les 6 de la tarda
Preu: 21 euros/mes o 3,20 euros/dia puntual

LETTERING
5è i 6è EP i ESO: Dijous de 5:15 a les 6:15 de la tarda
Preu: SOCIS AMPA: 25 euros/mes - NO SOCIS AMPA: 28 euros/mes. Inclou material

ESCOLA DE TEATRE
ESCOLA TEATRE I: P5, 1r EP i 2n EP: Dimarts de 5 a 6 de la tarda
ESCOLA DE TEATRE II: 3r EP, 4t EP, 5è EP i 6è
EP: Divendres de 5 a 6:30 de la tarda
ESCOLA DE TEATRE III: ESO: Divendres, de 5 a 6:30 de la tarda
Preu: SOCIS AMPA: 15 euros/mes. - NO SOCIS AMPA: 20 euros /mes
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13. A.F.A.
AMPA ESCOLA VEDRUNA
MECANOGRAFIA
5è i 6è EP: Dilluns de 5 a 6 de la tarda
ESO: Dimecres de 4 a 5 de la tarda
Preu: SOCIS AMPA: 15 euros/mes - NO SOCIS AMPA: 18 euros /mes

JUST DANCE
JUST DANCE I:
P3, P4, P5, 1r EP i 2n EP: Dijous de 5 a 6 de la
tarda
JUST DANCE II:
3r, 4t, 5è i 6è EP: Dimarts de 5 a 6 de la tarda
Preu: SOCIS AMPA: 15 euros/mes - NO SOCIS AMPA: 20 euros /mes

JOCS PREESPORTIUS
P4, P5, 1r EP i 2n EP: Dimecres i divendres
de 5 a 6 de la tarda
Preu: SOCIS AMPA: 20 euros/mes - NO SOCIS AMPA: 25 euros /mes

Robòtica
3r, 4t, 5è i 6è EP: Divendres de 5 a 7 de la tarda
(hi ha l'opció de fer només 1 hora)
ESO: Divendres de 5 a 6 de la tarda
Preu: SOCIS AMPA: 40 euros/mes - NO SOCIS AMPA: 45 euros /mes
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13. A.F.A.
AMPA ESCOLA VEDRUNA
SPEAKING
Es durà a terme dos dies al migdia, després de dinar: de 2:15 a 2:45 del migdia, cadascun.
Per alumnes d'EP i ESO , amb diferents grups segons nivell.
En els nivells més avançats, es podrà compactar en una sola sessió.
Els grups són flexibles, en funció del nivell de l'alumnat.
AUXILIAR DE CONVERSA NADIU/A DURANT TOT EL CURS
SPEAKING I: 1r EP i 2n EP: Dilluns i dimecres
SPEAKING II: 3r EP i 4t EP: Dimarts i dijous
SPEAKING III: 5è EP i 6è EP: Dimecres i divendres
SPEAKING IV: 1r ESO i 2n ESO : Dilluns
SPEAKING V: 3r ESO i 4t ESO: Dimarts
PREU:
ALUMNES QUE ES QUEDEN A DINAR A L'ESCOLA:
SOCIS AMPA: 110 euros/ curs - NO SOCIS AMPA: 120 euros/ curs
ALUMNES QUE NO ES QUEDEN A DINAR A L'ESCOLA:
SOCIS AMPA: 135 euros/ curs - NO SOCIS AMPA: 150 euros/ curs
FORMA DE PAGAMENT: Pagaments fraccionats

ALEMANY
3r i 4t ESO:
NIVELL MITJÀ: Dilluns de 2 a 3 del migdia
PREU:
SOCIS AMPA: 210 euros/ curs
NO SOCIS AMPA: 220 euros/ curs
La reserva de plaça per inscriure's a Alemany es durà a
terme mitjançant qüestionari electrònic.
FORMA DE PAGAMENT: Pagaments fraccionats
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13. A.F.A.
AMPA ESCOLA VEDRUNA
ENGLISH COURSES
ENGLISH I: P3 I P4: Dimarts de 5 a 6 i divendres de 5 a 6 de la tarda
ENGLISH II: P5: Dimarts de 5 a 6 i dimecres de 5 a 6 de la tarda
ENGLISH III: 1r EP i 2n EP: Dimecres de 5 a 6 i dijous de 5 a 6 de la tarda
ENGLISH IV: 3r EP i 4t EP: Dimecres de 5 a 6 i dijous de 5 a 6 de la tarda
ENGLISH V: 5è EP i 6è EP: Dimarts de 5 a 6 i divendres de 5 a 6 de la tarda
ENGLISH VI- KET CAMBRIDGE EXAM: 1r ESO i 2n ESO: Dilluns de 5 a 6 i divendres de
3 a 4 de la tarda
ENGLISH VII - PET CAMBRIDGE EXAM: 3r ESO i 4t ESO: Dimecres de 3:30 a 5 tarda
FIRST: Dijous, de 5 a 6:30 de la tarda
PREU:
SOCIS AMPA: 220 euros/ curs
NO SOCIS AMPA: 230 euros/ curs
FORMA DE PAGAMENT: Pagaments fraccionats

FRANCÈS
1r, 2n, 3r i 4t ESO:
NIVELL INICIAL: Divendres de 4:30 a 6 de la tarda
NIVELL MITJÀ: Divendres de 6 a 7:30 de la tarda
PREU:
SOCIS AMPA: 220 euros/ curs - NO SOCIS AMPA: 230 euros/ curs
FORMA DE PAGAMENT: Pagaments fraccionats
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13. A.F.A.
AMPA ESCOLA VEDRUNA
FUTBOL SALA
Entenem el futbol com una activitat més en la formació dels vostres fills i filles.
Hi ha categories de: benjamí mixt, aleví mixt i infantil.
Planning: partits amistosos i una lligueta de 8 setmanes amb escoles properes de la
comarca.
HORARIS:
1r, 2n EP : Divendres de 5 a 6 de la tarda. Lloc: pista barri Sant Pere
3r, 4t EP : Dijous, de 5 a 6 de la tarda. Lloc: pista barri Sant Pere
5è i 6è EP : Dimecres, de 5 a 6 de la tarda. Lloc: Pista interior
1r, 2n, 3r , 4t ESO : Divendres de 3 a 4:30 de la tarda. Lloc: Pavelló de Ripoll
INSCRIPCIONS:
1. Per els nens i nenes que s'apuntin per primera vegada a futbol sala, com a reserva
de plaça, caldrà
fer un pagament de 25 euros .
2. Pels nens i nenes que ja fan l'activitat, caldrà abonar 20 euros .
Les places són limitades.
FORMA DE PAGAMENT:
Mensualment: 20 euros. Aquesta quota inclou l'entrenament setmanal, l'equipació
pels partits i neteja
de la mateixa després de cada partit, l'assegurança.
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13. A.F.A.
AMPA ESCOLA VEDRUNA
FUTBOL SALA
Alumnes de 1r. a 4t. curs d’ESO

HORARI: Divendres de les 15.30 a les 16.45h
LLOC: Pista Poliestportiva el Barri de Sant Pere

JOCS PREESPORTIUS
Alumnes de P4 a 2n de primària
HORARI: Dimarts i dijous de les 17 a les 18h
LLOC: escola

VOLEIBOL
Alumnes de 1r. a 4t. curs d’ESO
HORARI: Dimecres i divendres de les 15.30 a les 16.45h
LLOC: Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda

JUST DANCE
Grup 1: Alumnes de P3 a 2n. primària`/ Grup 2: de 3r. a 6è de primària
HORARI: Dilluns de les 17 a les 18h
LLOC: escola

DADES DE CONTACTE:
Adreça: Escola Vedruna
Telèfon: 972 700 061
Adreça electrònica: vedrunaripoll@vedruna.cat
Web: http://www.vedrunaripoll.org/
Instagram:
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Centres Educatius
Mare de Déu de Núria

Llar d’Infants Salesians

Av. Comte Guifré s/n - 972 701 554

C. Vinyes, 1 - 972 700 152 - ripoll.salesians.cat

Públic. Llar infants (0-3 anys)

Privat. Llar infants (0-3 anys)

Cee Dr. Ramon Surinyach

escola Joan Maragall

Av. Comte Guifré 18-20 - 972 714 176

Ctra. de Barcelona, 6-8 - 972 700 451 - Públic

Públic. Educació especial (3 a 21 anys)

Educació infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys)

escola Tomàs Raguer

Salesians

Av. Comte Guifré s/n - 972 702 323

C. Vinyes 1 - 972 700 152

https://agora.xtec.cat/ceiptomasraguer

www.ripoll.salesians.cat

Públic. Educació infantil (3-6 anys) i

Escola concertada per la Generalitat de Catalunya

Primària (6-12 anys)

Educació infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys)

IES Abat Oliba

Escola Vedruna Ripoll

Ctra. Barcelona, 57 - 972 701 150

Berenguer El Vell, 10 - 972 700 061

www.insabatoliba.cat

http://www.vedrunaripoll.org/

Públic

Escola concertada per la Generalitat de Catalunya

ESO – Batxillerat – Cicles formatius de

Llar d’infants, Educació infantil (3-6 anys)

grau mig i de grau superior i PFI

i Primària (6-12 anys), ESO

CFA RIPOLLÈS

Fundació Eduard Soler

C. de les Vinyes, 1

Av. Eduard Soler, 1 - 972 701 131

Edifici Modest Sayós, 3a planta
(al costat de l’Escola Salesiana)

www.fes.cat

https://agora.xtec.cat/afa-ripolles/

Privat. Cicles formatius de grau superior

GESO, Competic, anglès, català.
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