Activitats

2021

Esports d’estiu
Aquest curs escolar ha estat feixuc, amb unes mesures sanitàries complicades...
però, infants de la Massana i del país, podeu estar tranquils:
el Comú de La Massana us han preparat unes activitats d’estiu inoblidables!

Apunteu-vos amb els vostres amics i amigues i veniu a passar unes vacances
divertides amb nosaltres!

Dates
del 5 de juliol al 3 de setembre

Horaris
· De les 9 h a les 13 h i de les 15 h
a les 18 h sense menjador
· De les 9 h a les 18 h amb menjador
· De les 7.30 h a les 8.50 h ludoteca

Setmana
de Meritxell
Dates
6 i 7 de setembre

Horaris

matí a l’Esplai
· De les 18 h a les 20 h ludoteca
tarda a l’Esplai

Mateixos horaris que els esports d’estiu

Edats

Esplai petits A i B, la Closeta minis i
mitjans i l’Esplai 9 per infantils i juvenils

· De 3 anys complerts a 11 anys
· Petits A - nascuts al 2018
· Petits B - nascuts al 2017
· Minis - nascuts al 2016
· Mitjans - nascuts al 2015
· Infantils - nascuts entre 2014 i 2013
· Juvenils - nascuts entre el 2012
i el 2009

Preus

Lloc de trobada
Escola Andorrana infantils i juvenils,
Escola Francesa minis i mitjans,
Esplai petits A i B.

Preus
· Activitat: 59 € per setmana
· Activitat amb carnet de família
nombrosa o monoparental:
54€ per setmana
· Preu ludoteca matí: 10€
· Preu ludoteca tarda: 10€
· Preu menjador: 28€
· Preu menjador per al·lèrgics
i intolerants: 40€
· Els divendres els infants hauran de
portar el seu dinar

Lloc de trobada

· Activitat: 19€
· Activitat amb carnet de família
nombrosa o monoparental: 17€
· Preu ludoteca matí: 4€
· Preu ludoteca tarda: 4€
· Preu menjador: 14€
· Preu menjador per al·lèrgics i
intolerants: 20€ pels 2 dies

Setmanes
temàtiques
Aquest estiu 2021, volem que sigui
memorable i per aquesta raó us hem
preparat unes setmanes temàtiques per

gaudir de moments increïbles.
No dubteu en apuntar-vos a les
diferents temàtiques que hem preparat
i, sobretot, no badeu, que les places

són limitades!
Us esperem amb moltes ganes!

Dates
Setmana 1 - 5 al 7 de juliol
· Feel the beat: estàs preparat per
pujar a l’escenari i donar tot
el que tens?

Setmana 2 - 12 al 16 de juliol
· Objectiu Cim: Si el que t’agrada és
la natura i les muntanyes aquesta
és la teva setmana!

Setmana 3 - 19 al 23 de juliol
· Màster Xef: Un clàssic amb
novetats! Vine i gaudeix de la
cuina saludable!

Setmana 4 - 26 al 30 de juliol
· Riders per Andorra : Si el que et
motiva es fer i millorar el teu nivell
de B.T.T., aquesta temàtica és per tu!

Setmana 5 - 2 al 6 d’agost
· Vòlei: Tens ganes d’aprendre a
treballar en equip i saltar ben amunt,
doncs el vòlei és per tu!
· Shakespeare week: Apuntar-m’hi
o no apuntar-m’hi...this is the
question!

Setmana 6 - 9 al 13 d’agost
· Basquetbol mania: Vols ser la
pròxima estrella del MoraBanc
Andorra, fer triples-dobles a cada
partit? Doncs aquesta setmana
t’ajudarà a arribar al teu objectiu.
· Half pipe: Vols millorar el teu nivell
al skate park? Aprendre a fer trucs
amb la teva taula? Doncs aquí
t’esperem!

Setmana 7 - 17 al 20 d’agost
· Atletisme: Vols ser la millor dels
starting blocks? Aprendre a llançar
ben lluny i saltar molt alt? Durant
aquests quatre dies podràs provar-ho!

Setmana 8 - 23 al 27 d’agost
· Rock week: Tocar, cantar, deixar-se
portar pels clàssics del Rock! It’s
Highway to temàtiques!
· Boxa: T’agrada Rocky, vols aprendre
aquest esport tan noble on el respecte
al teu adversari ho és tot...doncs
aquesta setmana és per tu”

Setmana 9 - 30 al 03 de setembre
· Futbol: Gràcies a l’equip d’entrenadors
podràs millorar la teva tècnica gaudint
d’una gran setmana amb nosaltres!
· Rugby: Vols descobrir aquest gran
esport amb nosaltres? Somies algun
dia ser un Isard? Aquesta setmana
és la teva!

Horaris
· De 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h
sense menjador
· De 9 h a 18 h amb menjador
· De les 7:30 h a les 8:50 h ludoteca
matí a l’Esplai
· De 18 h a les 20 h ludoteca tarda a l’Esplai

Edats
· Dels 6 als 11 anys: Feel the beat, Màster Xef,
Shakespeare week, Vòlei, Basquetbol mania,
Half-pipe, atletistme, Rock week, fútbol i rugby
· Dels 8 als 11 anys: Objectiu cim, boxa i Riders
per Andorra

Lloc de trobada
Gimnàs escola andorrana

Preus
· Activitat: 69€ per setmana
· Activitat amb carnet de família
nombrosa o monoparental:
64€ per setmana
· Preu de ludoteca matí: 10€ per setmana
· Preu de ludoteca tarda: 10€ per setmana
· Preu menjador: 28€ totes les setmanes
· Preu menjador per al·lèrgics i intolerants:
40€ totes les setmanes
· Els divendres, els infants hauran de portar
el seu dinar

Material específic
· Bicicleta: els infants hauran de portar el
seu material, que consisteix en: bicicleta
adaptada a la BTT i casc obligatori.
Es recomana venir amb genolleres,
colzeres i tortuga.
· Half pipe: els infants hauran de portar
una taula de skate així com la totalitat
de les proteccions: casc, genolleres,
colzeres i canelleres.

Documentació
Obligatòria
Esports d’estiu i setmanes temàtiques:
· Assegurança extraescolar del curs 20/21
· En cas d’al·lèrgies alimentàries s’haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’informe mèdic
de l’al·lergòleg.

Setmana de Meritxell:
· Assegurança extraescolar del curs 21/22
· En cas d’al·lèrgies alimentàries s’haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’informe mèdic
de l’al·lergòleg.
Les inscripcions per als Esports d’Estiu, les
Setmanes Temàtiques i la Setmana de Meritxell
es faran al servei de Tràmits del Comú de La
Massana i seguiran el calendari següent:
· 1 de juny 2021: per les setmanes temàtiques
· 2 de juny 2021: pels nascuts entre 2012 i 2010
· 3 de juny 2021: pels nascuts entre 2014 i 2013
· 4 de juny 2021: pels nascuts al 2015
· 7 de juny 2021: pels nascuts al 2018
· 8 de juny 2021: pels nascuts al 2017
· 9 de juny 2021: pels nascuts al 2016
· A partir del 10 juny 2021: inscripció per
qualsevol edat
Les inscripcions de l’1 al 9 de juny seran
exclusivament pels infants residents a la parròquia,
que tenen un dels seus tutors legals treballant a la
parròquia o que estan escolaritzats en un dels
centres de la parròquia. A partir del 10 de juny
queden obertes a tots els infants residents al país.
LES PLACES SÓN LIMITADES segons les directrius marcades pel ministeri
responsable de salut.
Per facilitar-vos el procés d’inscripció, us demanem que vingueu amb la fitxa
d’inscripció omplerta. La podeu trobar a www.lamassana.ad a l’apartat Tràmits
i gestions.
Recordeu que, en cas necessari, teniu a la vostra disposició els ajuts socials que
atorga el Comú de la Massana, perquè cap nen es quedi sense les millors
vacances. Informació al telèfon 736 925.

Més informació:
T. 323 202 / 736 900

