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SETMANA2 

11/7 > 15/7 

SETMANA3 

18/7 > 22/7 

SETMANA4 

25/7> 29/7 

SETMANAS 

1/8 > 5/8 

SETMANA6 

8/8 > 12/8 

SETMANAB 

22/8 > 26/8 

SETMANA9 

29/8 > 2/9

HORARIS 

Mateixos horaris 

Street Dance: Farem ballar i tremolar amb molt 
ritme els carrers de la Massana! 

Master Xef Serie 1: Ganes de descobrir els secrets de les arts 
culinaries? De saber si pots cuinar un plat únic aconseguint 
una explosió de sabors? 

Muntanya i natura: Descobrirem els racons més naturals de la 
nostra parroquia! Passarem dues nits a la vall del Comapedrosa! 

Setmana sobre dues rodes: Vine a descobrir Andorra des 
d'un punt de vista diferent gracies a la B.T.T! 

Rugby o Shakespeare Week: Artístic o esportiu .... sigui quin sigui 
el teu perfil aquesta setmana trobaras l'activitat que més t'agradi! 

Master Xef Serie 2: Si no has pogut encara descobrir la setmana 
Master Xef, aquesta és la teva oportunitat per demostrar els 
teus talents a la cuina! 

Rock week o Fans de la Bici: Vols demostrar que tens ritme i 
que els escenaris t'encanten? O potser vols descobrir els secrets 
d'una bicicleta? Sigui el que sigui aquesta és la teva setmana! 

Futbol o Circus Week: Una novetat que comparteix setmana 
amb un deis nostres classics! Sigui quina sigui l'opció que tri'is 
segur que no t'avorriras! 

EDATS: Deis 6 als 11 anys menys les setmanes de: 

que els esports d'estiu 
Muntanya i natura i Setmana sobre dues rodes que 
son deis 8 als 11 anys 

MATERIAL ESPECÍFIC: Setmana sobre dues rodes i Fans de la bici : els infants hauran 
de portar el seu material, que consisteix en: bicicleta adaptada a la BT T, case i 
guants obligatoris. Es recomana roba de ciclisme. 

ACTIVITAT 

69 €/per 
setmana 

ACTIVITAT AMB CARNET 
DE FAMÍLIA NOMBROSA 
O MONOPARENTAL 

64€/per setmana 

LUDOTECA MATÍ 

10€/per 
setmana 

LUDOTECA TARDA 

10 €/per 
setmana 

MENJADOR 

28 
€/per totes 
les setmanes* 

MENJADOR 
PER AL·LERGICS 
1 INTOLERANTS 

40 €/per totes 
les setmanes• 
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