
ACTIVITATS 
D’ESTIU 2021
LA MASSANA



HORARIS

Servei de guarderia : 7h30 a les 8h55

Esports d’estiu/Temàtiques : 9h00-13h00 i 15h00-18h00

Esports d’estiu/Temàtiques amb menjador : 9h00-18h00

Servei de ludoteca : 18h00-20h00

Migdiada petits A de les 14h30 a les 16h

Migdiada petits B de les 14h45 a les 16h



DESCRIPCIÓ

• Set grups

• Separació per edats

• Activitats i excursions adaptades a cada franja d’edat

• Cada divendres fem sortides de tot el dia

• Mirar cada dia la motxilla del vostre infant (papers, informació, plannings)



MESURES ESPECIALS COVID-19

Acollides i recollides diferenciades per grups d’edats

Obligatorietat d’arribar amb una mascareta posada cada dia per les activitats

INTERIOR: han de dur sempre la mascareta posada

EXTERIOR: es poden treure la mascareta mentre estiguin en moviment i es pugui mantenir una distància entre infants.(els infants no les portaran sempre, però si que per moure’s 
d’un lloc a un altre on no pugui haver-hi una distància de seguretat o en el cas de trobar-se en espais tancats sense distància de seguretat o un espai on l'ús de la mascareta sigui 
obligatori). Els infants hauran de portar una segona mascareta a la motxilla cada dia

Els grups estaran formats per una o dues unitats de convivència en cas de que el grup  passi dels 25 infants

En cas de símptomes de la malaltia, l’infant serà apartat del grup i la família l’haurà de venir a recollir. L’infant no podrà tornar sense un certificat mèdic

El rentat de mans serà obligatori a l’entrar i al sortir de qualsevol espai, es prioritzarà l’ús de l’aigua i sabó però en cas de no tenir-hi accés s’utilitzarà gel hidroalcohòlic 



IMPORTANT!

 Informació d'importància que les famílies ens heu de facilitar i parlar 
amb els responsables de grup
 Al·lèrgies (recepta del vostre al·lergòleg)
 Discapacitats (per saber com adaptar les nostres activitats)
 No administrem cap medicament
 Sortir sols (autoritzacions)
 Persones que recullen : menors, familiars autoritzats, separats,... 

(autoritzacions)

 Dades que heu de tenir en compte pel dia a dia
 Recollim els infants al lloc que els hi pertoqui
 Inscripcions es tanquen el dijous abans de la setmana entrant
 Respectem al màxim els horaris



LLOCS 
D’ACOLLIDA I 

RECOLLIDA
PETITS A I B 

(NASCUTS 2018 I 
2017)

 9h – Esplai, entrada principal

 13h – Patí de l’escola francesa (recollida per 
menjar a casa)

 14h30 – Rampa d’accés a maternal de l’escola 
francesa (tornada desprès de dinar per la 
migdiada)

 18h - Esplai, entrada principal



LLOCS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA
PETITS A I B



PETITS A     INFANTS DE 2018

HECTOR

CHLOE BRUNA



PETITS A
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu (es dona cada dilluns)

• Crema solar

• Muda per possibles accidents (obligatòria)

• Llençol + coixí per migdiada (es deixa el dilluns i es recupera el dijous a la 
tarda)

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE 
L’INFANT!



PETITS B     INFANTS DE 2017

CRISTINA

DAVID ARIADNA



PETITS B
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu (es dona cada dilluns)

• Crema solar

• Muda per possibles accidents (obligatòria)

• Llençol + coixí per migdiada (es deixa el dilluns i es recupera el dijous a la 
tarda)

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE 
L’INFANT!



LLOCS 
D’ACOLLIDA I 

RECOLLIDA
MINIS (2016) I 

MITJANS (2015)

 9h – Plaça de l’església (porta vermella d’accés 
a l’escola francesa)

 13h – Patí de l’escola francesa (recollida per 
menjar a casa)

 15h – Patí de l’escola francesa(tornada desprès 
de dinar)

 18h – Plaça de l’església (porta vermella d’accés 
a l’escola francesa)



LLOCS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA
MINIS I MITJANS



LLOCS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA
MINIS I MITJANS EN CAS DE PLUJA



MINIS         INFANTS DE 2016

ÈLIA

AYLA MARIA



MINIS
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les 
activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu

• Crema solar

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM 
DE L’INFANT!



MITJANS         INFANTS DE 2015

ALÈXIA

MARCEL
POL(juliol) / 

NOEMI 
(agost)



MITJANS
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les 
activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu

• Crema solar

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE 
L’INFANT!



LLOCS 
D’ACOLLIDA I 

RECOLLIDA
INFANTILS (2014-

2013)

 9h – Pati inferior escola andorrana
 13h – Patí de l’escola francesa (recollida per 

menjar a casa)

 15h - Pati inferior escola andorrana (tornada 
desprès de dinar)

 18h – Pati inferior escola andorrana



LLOCS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA
INFANTILS

1 2

3



INFANTILS    INFANTS DE 2013/2012

CLÀUDIA

HELDER TATIANA



INFANTILS
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (adequada)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les 
activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu

• Crema solar

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE 
L’INFANT!



LLOCS 
D’ACOLLIDA I 

RECOLLIDA
JUVENILS (2012-

2009 11 ANYS)

 9h – Pati gran escola andorrana

 13h - Patí de l’escola francesa (recollida per 
menjar a casa)

 15h – Plaça de l’esglèsia (tornada desprès de 
dinar)

 18h – Pati gran escola andorrana



LLOCS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA
JUVENILS



JUVENILS
INFANTS DE 2012/2009 

AITOR

GERARD JÚLIA



JUVENILS
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (adequada)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les 
activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu

• Crema solar

• Material de muntanya (botes, etc,...quan calgui)

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE 
L’INFANT!



LLOCS 
D’ACOLLIDA I 

RECOLLIDA
TEMÀTIQUES

 9h – Gimnàs escola andorrana

 13h – Pati de l’escola francesa (recollida per 
menjar a casa)

 15h – Plaça de l’església (tornada desprès de 
dinar)

 18h – Gimnàs escola andorrana



LLOCS D’ACOLLIDA I RECOLLIDA
TEMÀTIQUES



TEMÀTIQUES 

VICTOR / 
ORIOL

CAROLINA
ALÈXIA (juliol) 

/ CARLOTA 
(agost)



TEMÀTIQUES ESTIU 2021

05/07 al 09/07 –
Feel the beat

12/07 al 16/07 –
Objectiu cim

19/07 al 23/07 –
Màster Xef

26/07 al 30/07 –
Riders per 
Andorra

02/08 al 06/08–
Vòlei i 

Shakespeare

09/08 al 13/08 –
Bàsquet mania i 

Half pipe

17/08 al 20/08 –
Atletisme

23/08 al 27/08 –
Rock Week i 

Boxa

30/08 al 03/09 –
Fútbol i Rugby



TEMÀTIQUES
MATERIAL DE CADA DIA

• Motxilla de dues nanses (adequada)

• Mascareta (sempre l’ha de portar posada quan arriba a les 
activitats)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu

• Crema solar

• Material necessari segons la temàtica que pertoqui

• ES MOLT IMPORTANT QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM 
DE L’INFANT!



MONITORS/
ES DE 
SUPORT 
QUE ANIRAN 
AMB ELS 
GRUPS QUE 
MÉS HO 
NECESSITEN

Raúl (juliol)

Clàudia R. (juliol)

Cristina A. (agost)

Anaïs (agost)



COSES A NO 
PORTAR DURANT
LES ACTIVITATS
D’ESTIU

• Joguines de casa

• Roba no adequada per les 
activitats d’estiu

• Diners

• Dispositius electrònics

• Per evitar possibles furts, pèrdues, 
desinfeccions i sobretot llàgrimes!



DUBTES I PREGUNTES

• No dubteu a enviar un correu 
electrònic a 
esplai@comumassana.ad o un 
whatts o trucada al +376323202

mailto:esplai@comumassana.ad


GRÀCIES!


