
Espai Jove Cerdanyola

Estiu Jove 2022

INFORMACIÓ GENERAL ESTIU JOVE 2022
Lloc: l’INS Forat del Vent.

Horari: L'Estiu Jove es farà en horari de tardes, de 16 h a 20 h, i de dilluns a divendres. L’entrada serà

entre les 16:00 i les 16:30, i la sortida entre les 19:30 i les 20:00.

A excepció dels dijous, en què es faran sortides i l’horari serà de 10 h a finalització de l’activitat, 17 h

aproximadament.

Assistència: L’assistència a l’Estiu Jove és voluntària, en formalitzar la inscripció tant les persones

participants com els seus responsables legals es comprometen a garantir l’assistència un mínim de 3

dies a la setmana, i a avisar a l’equip educatiu en cas de no assistir.

Programació:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Del 27 de juny al

1 de juliol

Dinàmiques de

presentació
Piscina

Cuina//

Preparació

colònies +

samarretes.//

Treballs manuals

Activitats

aquàtiques

+

Platja

Jocs d’aigua

+

jocs cooperatius

Del 4 al 8 de

juliol
Gimcana Piscina

Cuina//

Preparació

colònies +

samarretes.//

Treballs manuals

Activitats

d’aventura

(Catalunya en

miniatura)

Jocs d’aigua

+

jocs de sempre

Del 22 al 15 de

juliol

Cuina//

Preparació

colònies +

samarretes.//

Treballs manuals

Piscina Colònies Mines d’Osor

Del 18 al 22 de

juliol

Esports

+

Remollada

Piscina

Jocs d’aigua

+

Holly

Illa fantasia Piscina

*Aquesta és una programació orientativa, la real pot patir alguns canvis.

Informació important sobre les activitats:

Jocs d’aigua/ remullada : els dies que fem jocs d’aigua, és necessari que els i les joves portin: Roba

de bany o que es pugui mullar, roba de recanvi i crema solar.

El dia de jocs d’aigua més holly, els participants han de portar roba que es pugui tacar

Piscina: els dies que anirem a la piscina, és important ser puntuals a les 16 h, i portar tot el necessari

per a un dia de piscina. L’activitat finalitzarà a les 19:15-30, ja que aquest és l’horari en què tanquen

les instal·lacions de la piscina del Turonet.



Excursions i colònies

Els i les joves hauran de portar l’original de la targeta sanitària

Dijous 30 de juny

Lloc: Base nàutica d’Arenys de Mar,(caiac i big sup) Arenys de Mar

Horari de sortida: 10 h (des del Forat del Vent)

Horari d’arribada: 17:30 h aprox. (a l’Ins Forat del Vent)

Cal portar: Esmorzar, dinar i aigua. Roba còmoda/esportiva i de colors clars, roba de recanvi, calçat

còmode, roba de bany, tovallola i  crema solar.

Dijous 7 de juliol

Lloc: Parc d’aventures Catalunya en miniatura, Torrelles del Llobregat

Horari de sortida: 10 h (des del Forat del Vent)

Horari d’arribada: 17 h aprox. (a l’Ins Forat del Vent)

Cal portar: Esmorzar, Dinar i aigua. Calçat còmode (tancat), roba que es pugui mullar o roba de

recanvi, crema solar.

De dimecres 13 a divendres 15 de juliol

Lloc: Les mines d’Osor, Osor, La Selva

Horari de sortida: 13 de juliol 10 h (des del Forat del Vent)

Horari d’arribada: 15 de juliol  17 h aprox. (a l’Ins Forat del Vent)

Cal portar: Esmorzar i dinar del primer dia. Roba de bany, roba de recanvi per cada dia, calçat

còmode, i xancletes, tovallola de platja i de dutxa, necesser complet, pijama, sac de dormir o llençols

i lot (llanterna), crema solar

Dijous 21 de juliol

Lloc: L'illa fantasia, Vilassar de Dalt

Horari de sortida: 10 h (des del Forat del Vent)

Horari d’arribada: 18 h aprox. (a l’Ins Forat del Vent)

Cal portar: Esmorzar, dinar i aigua. Calçat còmode, roba de bany, tovallola i  crema solar.

Contacte:

Per qualsevol dubte o observació, podeu contactar amb nosaltres mitjançant:

Correu electrònic: espai.jove.cerdanyola@gmail.com

Telèfon/ whatsapp: 693803289

Gràcies i seguim en contacte.

Miriam, Marc (Otxe), Lidia, Raúl i David

*Els i les joves poden portar, mòbils, diners i altres objectes de valor, però  l’Espai Jove no es farà càrrec


