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Activitats



Dates 

Del 2 de juliol al 28 d’agost

Horaris 
· De 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h
sense menjador

· De 9 h a 18 h amb menjador

Edats
· De 3 a 11 anys (del 1/07/2017 al 

2/09/2008)  

· Petits A - nascuts al 2017

· Petits B - nascuts al 2016

· Mitjans - nascuts al 2015

· Infantils - nascuts entre 2013 i 2012

· Juvenils - nascuts entre el 2011 i el 2008

Lloc de trobada 
Escola Andorrana infantils i juvenils, 

Escola Francesa minis i mitjans, 

Esplai petits A i B.

Preus 
· Activitat: 55 € per setmana

(Setmana del 2 i 3 de juliol – 19€)  

· Activitat amb carnet de família 
nombrosa: 50€ per setmana

(Setmana del 2 i 3 de juliol – 18€)

· Preu menjador: 28€ totes les 

setmanes (Els divendres els infants 

hauran de portar els seu dinar) 

(Dies 2 i 3 de juliol – 14€)

· Preu menjador per al·lèrgics i 
intolerants: 40€ totes les setmanes 

(Els divendres els infants hauran de 

portar el seu dinar)

(Dies 2 i 3 de juliol – 20€)

Esports d’estiu

Setmana 
   de Meritxell
Dates 
Del 31 d’agost al 4 de setembre i 
el 7 de setembre

Horaris
Mateixos horaris que els esports d’estiu

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

Preus 
· Activitat: mateixos que esports d’estiu

(7 de setembre 9,50€)
· Preu menjador: 35€ del 31 d’agost al 
4 de setembre, el 7 de setembre els 
infants hauran de portar el seu dinar

· Preu menjador per al·lèrgics i 
intolerants: 50€ pels 5 dies, el 7 de 
setembre els infants hauran de portar 
el seu dinar

Ho heu fet molt bé, heu estat a casa 

confinats per evitar la propagació del virus. 

Però ara toca jugar i divertir-se!
L’equip de monitors de la Massana ha planificat 

moltes activitats perquè passeu les millors 

vacances d’estiu. Això sí, tots, amb mascareta.



Dates
Setmana del 6 al 10 de juliol
·  Step up La Massana: gosaràs pujar

a l’escenari a ballar i cantar?

Setmana del 13 al 17 de juliol
·  Màster Xef massanenc: qui 

s’emportarà el premi al millor 
cuiner/a aquest estiu?

Setmana del 20 al 24 de juliol
·  Natura: una setmana on els infants 

descobriran les nostres muntanyes i 
els nostres boscos! Tres dies 
d’acampada i de descoberta del 
nostre entorn!

Setmana del 27 al 31 de juliol
·  Bicicleta: una setmana on podràs 

descobrir diferents modalitats de 
bicicleta i camins, des d’un altre 
punt de vista!

Setmana del 3 al 7 d’agost
·  Atletisme: tens ganes de descobrir 

les diferents modalitats de l’atletisme? 
Doncs aquesta és la teva setmana!

·  Shakespeare week: una obra de
teatre...sou els actors...i tot en anglès!

Setmana del 10 al 14 d’agost
·  Bàsquet: tens ganes de ser la 

pròxima estrella de la ACB o la 

NBA? Aquí podràs tenir-ne un tast!
·  Rock School: bateria, baix, guitarra, 

cant... LOVE TO BE THE KING!!!

Setmana del 17 al 21 d’agost
·  Vòlei: tens ganes de provar un 

esport on aprendràs a volar més alt 
que la xarxa i rematar al mateix temps?

·  Costura: tols aprendre a cosir? O 
descobrir noves tècniques? 
Aquesta és la teva setmana!

Setmana del 24 al 28 d’agost
· Futbol: una setmana on podràs 

adquirir tècniques com els 
professionals!

Horaris
· De 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h 

sense menjador
· De 9 h a 18 h amb menjador

Edats
· Dels 6 als 11 anys excepte Natura i 

Bicicleta que serà dels 8 als 11 anys 

Lloc de trobada
Escola Andorrana

Preus  
· Activitat: 65€ per setmana
· Activitat amb carnet de família 

nombrosa: 60€ per setmana
· Preu menjador: 28€ totes les 

setmanes (els divendres, els infants 
hauran de portar el seu dinar)

· 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.

L’estiu és bona època per aprendre noves disciplines d’una forma divertida.
Posa’t la mascareta i atreveix-te a descobrir coses noves!

Setmanes temàtiques 



Esports d’estiu i setmanes temàtiques:
· Assegurança extraescolar del curs 19/20
· 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 20/21
· 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 seran: 

· 11 i 12/6 per les setmanes temàtiques

· 15/6 pels infants nascuts al 2017

· 16/6 pels infants nascuts al 2016

· 17/6 pels infants nascuts al 2015

· 18/6 pels infants nascuts al 2014

· 19/6 pels infants nascuts entre 
el 2013 i el 2008

Les inscripcions seran exclusivament pels 
infants residents a la parròquia, que tenen un 
dels seus tutors legals treballant a la parròquia 
(certificat laboral) o que estan escolaritzats en 
un dels centres de la parròquia (certificat de 
l’escola).

Documentació
Obligatòria

LES PLACES SÓN LIMITADES segons les directrius marcades pel ministeri 
responsable de sanitat.

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.

Més informació al telèfon 736925.

Més informació: 
T. 323 202 / 736 900 


