
CARTA INFORMATIVA 
 

CASAL MUNICIAPL D’ESTIU 2022 

Sant Julià de Vilatorta  

Benvolgudes famílies! 

A continuació trobareu la informació detallada de tot el que cal tenir present per a participar en el 

Casal d’Estiu 2022 d’agost-setembre. És important una lectura exhaustiva d’aquest document per 

poder saber quins són els requisits i protocols a seguir per poder participar a l’activitat. 

 
Material que cal portar: 

 
Entre les pertinences que porten les infants per a participar a l’activitat, és OBLIGAT sumar- hi: 

- Esmorzar 

- En cas que les infants es quedin a dinar, caldrà dur carmanyola (2 o un amb 

separadors), tovalló i coberteria (per poder dinar) - dins d’una bossa. 

- Cantimplora amb aigua 

- Gorra i crema solar 
 

*Cal que les pertinences estiguin marcades amb el nom per evitar que es barregin o acabin en maletes 

d’altres infants. El material individual permet evitar l’ús compartir i, conseqüentment, podem reduir el 

risc de contagi. 

 

Organització grups 

 
 

22 AGOST – 26 AGOST 29 AGOST – 2 SETEMBRE 

Dirigents: 

Flor i Nil 

(655 66 62 32 Flor) 

(669 15 49 21 Nil) 

Dirigents: 

Flor i Denis 

(655 66 62 32 Flor) 

 

Dirigents: 

Nil  i Cris 

(669 15 49 21 Nil) 

Anys: 

Es farà un sol grup amb tots els 
nens i nenes del casal  

Anys: 

2019 - 2016 

Anys: 

2015 - 2011 

Espai: 
Pati i menjador  

Espai: 
Pati infantil i biblioteca 

Espai: 
Pati i menjador 

 
Entrades i sortides 

 

Durant el mes d’agost, hi haurà únicament una porta d’entrada i sortida. Aquesta serà la porta metàl·lica 
que té accés pel Carrer de les Roques.  

 
 

Accessos: 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Dia de patinet/bicicleta/patins 

 

Els que ja heu participat altres anys sabeu que establíem un dia en què totes les infants podien portar 

patinet/bicicleta/patins en un dia concret de la setmana, és característic del Casal Municipal d’Estiu.  

 
A tenir en compte: 

 

- És OBLIGATORI portar casc i altres proteccions pertinents si és el cas. 
 

- Portar patinet/bicicleta/patins és opcional. 
 

- Les bicis/patinets/patins no podran entrar a als espais d’aules. Sempre hauran d’estar a 

l’exterior (als dos patis de l’escola) 

 
DURANT L’AGOST EL DIA DE PATINET SERÀ EL DIMARTS 

 
 

Dinar 
 

Cada dia els infants que hagin reclamat servei de menjador dinaran conjuntament. 
 

L’àpat de dinar es desenvoluparà al menjador de l’escola Bellpuig. No s’ofereix servei de càtering i 

tothom que es quedi a dinar haurà de portar la carmanyola amb el dinar. Per això caldrà dur: 



 

- Carmanyola 

- Cantimplora 

- Tovalló 

- Coberteria 
 

Piscina/Jocs d’aigua i Excursions 
 

En referència als horaris de piscina i jocs d’aigua, durant aquest mes d’agost/setembre tots els grups 

aniran a la piscina DIVENDRES 

Els dies destinats a les excursions es dedicaran a descobrir l’entorn del poble de Sant Julià de Vilatorta. 

Les excursions es pensaran en funció de l’edat de les participants i les condicions meteorològiques a 

més de la distància i punts de socors. Aquestes es faran els DIMECRES 

 

 

Comunicació amb les famílies 
 

Les famílies es podran comunicar amb els dirigents de l’activitat en funció del grup de l’infant a càrrec, 

coneixedores del funcionament i les qüestions relacionades amb les participants així com la 

documentació necessària. 

 
En cas de voler parlar amb els responsables de l’activitat aquestes hauran de fer la demanda al dirigent 

pertinent, el qual traspassarà el missatge a les persones responsables de l’activitat. 

 

Per altra banda, per consultar temes d’inscripcions o pagaments us podeu posar en contacte amb 

l’ajuntament a través de sjv.pij@vilatorta.cat, al 938 12 21 79 (ext. 119) o a 647 92 33 16 (Maria).  

 

Calendari i horari activitats 

A continuació, podeu veure els calendaris d’activitats: 

 

Horari Grup 4: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h a 9h Servei de 
bon dia 

Servei de 
bon dia 

Servei de 
bon dia 

Servei de 
bon dia 

Servei de 
bon dia 

9h a 
9.30h 

Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9.30h a 
10.30h 

Activitats 
dirigida 

Activitats 
dirigida 

 
 

Excursió 

Activitats 
dirigida 

 
 

Piscina 10.30h a 
11.15h 

Esbarjo Esbarjo 
(PATINET) 

Esbarjo  

De 11.15h 
a 

13h 

Activitat 
diària. 

Activitat 
diària. 

Activitat 
diària. 

De 13h a 15h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

mailto:sjv.pij@vilatorta.cat


 


