
 

 

ACTIVA’T 7.0 

 

ACTIVA't vol trencar les rutines de sempre i cercar noves sensacions, noves activitats i un altre 
entorn a través d'una metodologia aplicada per un grup de professionals qualificats dins l'àmbit 
de l'educació, l'esport i el lleure.  
A l'estiu, ACTIVA't amb nosaltres! 
 

DIRIGIT A: 

Activa't és una activitat que va adreçada a nois i noies (nascuts entre 1999 i 2005* / 6è primària 
fins a 2n BATX) a qui els agradi l'esport. 

LLOC 
L'Institut Pere Vives Vich serà el camp base d'ACTIVA'T i es faran activitats als voltants del Parc 
Puigcornet, Can Busqué, Molí Nou, a l'Estadi Atlètic, al CEM Infinit, entre d’altres. 

 

 

TORNS I HORARIS 
o Del 25 al 30 de juliol de 2017 

o Del 3 al 7 de juliol de 2017* 
o Del 10 al 15 de juliol de 2017* 
o Del 18 al 22 de juliol de 2017  

 
Torn especial. Són els únics torns on acceptem alumnes que han cursat 6è de primària.  
 
A més aquest any, també proposem una sortida nàutica de tres dies, del 21 al 23 de juny a 
l’Estartit.  
 

ACTIVA’T serà de 9h a 13,30h, excepte el dimecres que serà de 9 a 17h ja que hi haurà excursió. 

 

PREU 

Preu per torn: 65€ 
Preu per dos torns: 120€ 
Preu per tres torns: 175€  
Preu quatre torns: 210€ 
 
Preu Sortida Nàutica. 190€ 

 
AVÍS. Amb la inscripció repasseu la política cancel·lació o anul·lació de reserves.  
 

ACTIVITATS 
 
ACTIVA’T et planteja un horari molt atractiu amb activitats esportives diverses i a la vegada et 
deixa escollir d’altres activitats. Per si vols fer-te una idea... 

- Esports col·lectius tradicionals: futbol sala, bàsquet, handbol, voleibol, hoquei,...  

- Esports individuals: curses d’orientació, tennis, atletisme, skating,...  

- Activitats de fitness: ball (batuka, hip hop...), spinning, aquagym, body-combat...  

- Activitats especials: Taller de castellers, taller Tai-jitsu, gimcanes, esport adaptat, crossfit,.. 



- Formació: xerrades a càrrec d’esportistes igualadins de renom. 

- Organització d’activitats per a altres col·lectius: FAP, gent gran o casals d’estiu 

- Sortida setmanal per fer activitats en el medi natural: sortida amb BTT, barranquisme, hípica, 
activitats cooperatives...I acampada! 

- Dinàmiques de coneixença en anglès. 

 
Exemple d'horaris: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 – 10:30 

Organització de la 
setmana 

Dinàmiques de 
coneixença 

Xerrada – Formació 
 

I preparació activitat 
conjunta de div.  

Excursió 
 

(sortida en BTT, 
barranquisme,  o 

hípica) 
 
 
 

I també... 
 

Sorpresa!  
 

Activitat especial 
(taller de castellers, 
tai-jitsu) + gimcana 

 

Jocs tradicionals i esport 
adaptat 

10:30 – 10:50 ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

10:50 – 12:30 

Activitat de Fitness 
a escollir (spinning, 

body combat o 
aquagym..) 

 

Campionat (esports 
col·lectius i 
individuals) 

 

Activitat de Fitness 
a escollir (spinning, 

body combat o 
aquagym..) 

 

ACTIVITAT CONJUNTA 
(FAP, gent gran o casals 

d’estiu) 

12:30 – 13:30 PISCINA Activitats d’aigua  PISCINA PISCINA i valoració final 

 
o El període d’inscripció s’obrirà el proper divendres 19 de maig de 2017.  
o Podeu formalitzar la inscripció de dues formes: 

o Encara està per concretar el lloc on es faran les inscripcions presencials. 
o ONLINE a través del formulari a activat.animans.cat  

 
Inscripcions limitades per rigorós ordre.  

 

 ACTIVA’T CLUB         activat@animans.cat         665 288 314 

ORGANITZA      Amb el suport 

                   

 

 

Algunes recomanacions de les famílies 

“Oferiu una gran opció per edats difícils de trobar activitats” 

“Activitat molt aconsellable per a noies i nois de 13 a 16 anys. Ja és el segon any i l’any vinent hi volen tornar! 
Bona feina!” 

“Simplement genial” 

“L’Activa’t és una activitat que treballa tots els valors i ajudar a formar als adolescents. Gaudeixen, s’ho 
passen molt bé i aprenen. És una activitat molt aconsellable” 

“Al principi, no volia fer cap activitat d’estiu, i cada dia que arribava més i mes contenta. Al final em diu: Han 
passat volant les setmanes. L’any que ve vull repetir” 

 

Gràcies fer GRAN l’ACTIVA’T ! 

http://www.activat.animans.cat/
mailto:activat@animans.cat

