
LADIES AND gentLEMEN… 

 
La vertical presenta la 3A edició de l’Estiu vertical! El casal 

d’estiu adreçat a nens i nenes de p5 a 2n ESO. 

28 juny - 30 juliol 

9.00 -13.30h 

      Cal Figarot 

Activitats: teles, dansa, jocs d’aigua, lleure saludable, 

acrobàcies, piscina, espectacle cada divendres 12.35h 
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ESTIU VERTICAL 2021

ESCOLA D’AERIS LA VERTICAL - C/Sant Fèlix, 10 de Vilafranca 

www.aerislavertical.com - IG/aerislavertical - 665590252

“The show must go on!”

http://www.aerislavertical.com
http://www.aerislavertical.com





T’has quedat amb ganes de celebrar les festes aquest any? A l’Estiu vertical volem reviure 
alguns dels moments i sensacions que hem trobat i trobem tan a faltar…

Eix d’animació - Festeja’t - 

1A SETMANA 

28 - 2 
JULIOL

2A SETMANA 

5 - 9 
JULIOL

3A SETMANA 

12 - 16 
JULIOL

4A SETMANA 

19 - 23 
JULIOL
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…FESTA MAJOR! 

“Gloriós Sant Fèlix que de Vilafranca n’és patró i visca la 
Festa Major!“. Ja s’olora la més típica! Ballarem els balls 
tradicionals al ritme de les gralles i ens retrobarem amb la 
nostra festa i els nostres amics i amigues!

…CASTA-HALLOWEEN! 

“Castanya sencera, al foc peta!”.  Setmana de panellets, 
moniatos i castanyes. De dia celebrarem la castanyada 
amb el Vilatalent i, de nit, viurem l’Acampada amb el 
Halloween. 

…CARNAVAL! 

“Al Carnaval, tot s’hi val!”. Si la gresca has trobat a 
faltar, a aquesta setmana no hi pots fallar! Arriba la 
revolta amb la Reina Carnestoltes! Alegria, disfresses i 
balls, el Carnaval del Brasil amb tots els detalls! 

…PASCUA! 

“Per Setmana Santa el cucut canta!”. Si de colònies vols 
anar, el teu fillol/a o padrí/na hauràs de trobar. Bufarem 
tots els aniversaris de l’any i compartirem la mona i un 
bon bany!

5A SETMANA 

26 - 30 
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…NADAL! 

“I per Nadal, cada ovella al seu corral!”. A la última 
setmana celebrarem el Nadal, on ens regalarem molts 
somriures i records de la petita família de l’Estiu vertical.  


