
HOLI
estiu jove
QUEDAR-SE A CASA NO ÉS UNA OPCIÓ

activiats per a
joves de 12 a 17 anys

ESCANEJA!! 

@punt4000



HOLI
estiu jove

calendari
d'activiatats

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

inscripcions 
setmanals

11/07 12/07 13/07 14/07 15/07

18/07 19/07 20/07 21/07 22/07

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08

22/08 23/08 24/08 25/08 26/08

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07

golf taller de cuina escape room zero latencypàdel

04/07 05/07 06/07 07/07 08/07
jocs

d'orientació
taller de hama esquaix Waterjunp Vallnord

excursió taller de
dibuix expressiu waterpolo

Tyrovol 
Family Parc

Visita al CIC taller de tunejar 
samarretes

taller d'acrobàcies 
aèries Aquopolis 360ºextrem

25/07 26/07 27/07 28/07 29/07

escalada rugby equitació paint ball gimcana

taller de sushi taller casteller taller de circ barranquisme
piscina del Prat 

del Mig

taller de danses
urbanes visita a Xocland taller de defensa

personal ràfting Naturland

29/08 30/08 31/08 01/09 02/09

BMX mùseu del còmic bitlles i karaoke barbacoa Caldea

@punt4000

possibilitat de modificar la programació en cas de
necessitat, estigueu atents a les nostres xarxes socials

Sortides fora
d'Andorra,

tornem per la
tarda.



@punt4000

més info
centrejove@comumassana.ad

836505 602450

preus
inscripcions 

servei de menjador

descomptes
familia nombrosa

familia monoparental

opció clássica

opció per al.lèrgics
o intolerants

21€ x 3 dies

30€ x 3 dies

60€ x setmana

54€ x setmana

HOLI
estiu jove

QUEDAR-SE A CASA NO ÉS UNA OPCIÓ
activiats per a joves de 12 a 17 anys

Llista d'espera per a tots aquells que no tinguin els 12 anys 
complerts a l'inici de la setmana

inscripcions
Tràmits del Comú de la

Massana
a partir del 13/06

omplint el següent document

horaris
matins

tardes

activitats dirigides - places limitades 
de 9h a 13h30

migdia
servei de menjador
 de 13h30 a 14h30

accés lliure - consulta les activiats!
(dijous i divendres tancat)
de 15h a 17h 

serveis socials
possibilitat de demanar ajuts 

econòmics contactant al 736925


