
ESPORTS 
D’ESTIU 2022

La Massana



Horaris

Servei de guarderia : 7h30 a les 8h55 ESPLAI DE LA MASSANA

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

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

Servei de ludoteca : 18h00-20h00 ESPLAI DE LA MASSANA

Migdiada petits A de les 14h30 a les 16h

Migdiada petits B de les 14h30 a les 16h



Descripció

 Sis 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)



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)

 En cas de positiu per COVID, l’infant o l’adult haurà de dur una mascareta FPP2

 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 

2019 i 2018)

 9h – Patí escola andorrana taules de ping pong

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

 14h40 – Entrada maternal de l’escola andorrana 
(tornada desprès de dinar per la migdiada)

 18h - Patí escola andorrana taules de ping pong

 Podeu accedir i acompanyar els vostres infants



PETITS A     Infants de 2019

MARIA

AYLA ALIZIA

EMMA / 
IRAM



PETITS A

Material de cada dia

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• 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 2018

SANDRA

NATALIA NAGORE

ENEKO / 
ALBERT



PETITS B

Material de cada dia
• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• 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 (2017) 

i mitjans 

(2016)

 9h – Patí escola andorrana accés per taules de ping
pong

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

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

 18h – Patí escola andorrana accés per taules de 
ping pong

 Podeu accedir i acompanyar els vostres infants



MINIS         Infants de 2017

MARC / 
ÈLIA

RAUL JÚLIA

MARTA / 
INGRID



MINIS

Material de cada dia

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• 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 2016

ALÈXIA

VERA / 
XENIA

RAUL / 
GERARD

LAURA / 
NÚRIA



MITJANS

Material de cada dia

• Motxilla de dues nanses (sempre una)

• 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

PETITS a FINS MINIS/MITJANS

1 2

3



Llocs 

d’acollida i 

recollida

Infantils 

(2015-2014) I 

JUVENILS 

(2013-2010)

 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

 Podeu accedir i acompanyar els vostres 

infants



Infantils Infants de 2015/2014

TATIANA / 
CRISTINA

HASIER
RAQUEL / 
TOMÀS



Infantils

Material de cada dia

• Motxilla de dues nanses (adequada)

• Aigua

• Esmorzar

• Berenar

• Gorra dels esports d’estiu

• Crema solar

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



JUVENILS

INFANTS DE 2013/2010

CRISTINA 
/ DAVID

PAOLA
BIEL / 
AITOR



Juvenils

Material de cada dia
• Motxilla de dues nanses (adequada)

• 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

MITJANS FINS A JUVENILS



NOU PRODUCTE, CLUBS I 

EMPRESES

 Ajudar els clubs i les empreses a poder oferir les seves

especialitats pels matins

 A les 13h30 dos monitores recepcionen els infants a la 

plaça de l’església i dinen de 14h a 15h a l’escola

francesa

 A partir de les 15h i segons l’edat dels infants son 

absorbits pels grups d’esports d’estiu correponent



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!


