
ARTIS
DE P3 A 5È DE PRIMÀRIA

DE 6È PRIMÀRIA A 2N ESO

ARTIS

pr
o

DEL 28 DE JUNY 
AL 30 DE JULIOL

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ



DE P3 A 5È DE PRIMÀRIA

P3 a P5:  

Experimentació amb diferents 
mateirals, (pintura, fang, colors...), 
creació, visita al teatre,  cinema al 
teatre, ludoteca, cuina, joc 
simbòlic, jocs d'aigua, piscinetes al 
pati del Mallol I festa l'aigua... 

ARTIS
1r a 3r: 

Decoracions Festival Artot, creacions 
artístiques amb diferents materials, 
cuina,  jocs d'aigua, sortida al parc 
aquàtic, festa de l'aigua, piscina, 
trobades amb els artistes del Festival 
Artot, visita als equipaments culturals, 
cinema al teatre, tècniques de circ, 
expressió artística... i 
SORTIDA AL PARC AQUÀTIC!

De 1r �ns a 5è es 
dividirà en 2 grups, 
però les activitats 
seràn les mateixes 
adaptades segons 
l’edat



DE 6È PRIMÀRIA A 2N ESO

Projecte transversal artístic, d'art 
mural, gravacions de falques i 
presentació del Festival Artot, 
trobades artístiques amb les 
companyies del Festival Artot , visita 
als equipaments culturals, 
visita al teatre del poble, sortida a un 
equipament cultural, tècniques 
de circ, cinema al teatre, excursions, 
festa de l'aigua, piscina 
i SORTIDA AL PARC AQUÀTIC!

ARTIS

4t a 5è: 

Decoracions Festival Artot, creacions 
artístiques amb diferents materials, 
cuina,  jocs d'aigua, sortida al parc 
aquàtic, festa de l'aigua, piscina, 
trobades amb els artistes del Festival 
Artot, visita als equipaments culturals, 
cinema al teatre, tècniques de circ, 
expressió artística... i 
SORTIDA AL PARC AQUÀTIC!



LLOC

La Casa
del Mallol

SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE
Dia 17 de maig a les 19 h  
meet.jit.si/SessióInformativaArtisTOT21

santhipolitdevoltrega.cat

LLOC

La Casa
del Mallol

santhipolitdevoltrega.cat

INSCRIPCIONS ONLINE
culturasanthipolitdevoltrega.cat
Del 17 de maig al 11 de juny.  Més info. T. 93 850 26 26

PREUS
35 €
150 €
2 € /dia
9 € /setmana
5 € /dia
25 € /setmana

HORARIS
1 setmana de 9 h a 13 h
5 setmanes de 9 a 13 h
Servei acollida de 8 h a 9 h esporàdic
Servei acollida de 8 h a 9 h 
Servei menjador de 13 h a 15 h
Servei tardes de 15 h a 17 h

En compliment de les 
mesures contra la 

Covid-19

ARTIS

ARTIS
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