
CASAL
D'ESTIU
MUNICIPAL
2020

REUNIÓ INFORMATIVA

SANT JULIÀ DE VILATORTA I VILALLEONS



Adreçat a infants d'entre 3 i 12 anys 
 
 
Monitors i monitores titulades, majoritàriament
del municipi.
 
A l'escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta
 

EL CASAL
 
TOPICS FOR DISCUSSION



POTENCIAR EL GAUDIR
a t ravés d 'act iv i tats
interact ives

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Crear  s i tuacions de
COMPANYERISME I
COOPERACIÓ

Promoure una  ACTITUD
DE RESPECTE cap a l
medi  ambient ,  e ls
companys/es i  e ls
moni tors/es

Promoure HÀBITS
ALIMENTARIS
SALUDABLES



El casal ofereix la
possibilitat a les famílies

que ho necessitin de poder
utilitzar el servei matinal 

 
*cost addicional de 2,5€/dia i

infant.

SERVEI BON DIA
A partir de les 9 es fa

l’acollida a la resta
d’infants que participen al

casal
 

ACOLLIDA

Durant el matí es porten a
terme jocs i dinàmiques

grupals en relació al centre
d’interès del casal i de la

setmana

ACTIVITATS I
DINÀMIQUES

 
Excursions pel municipi o
les rodalies adaptades als

grups d'edat.
 

Un dia a la setmana, els
diferents grups del casal

van les piscines municipals
 

*en cas de no tenir
abonament de la piscina, el

cost addicional és de
2,10€/dia i infant. 

EXCURSIONS I
PISCINA

FUNCIONAMENT I
LOGÍSTICA DEL CASAL

El casal finalitza a les 13h
tot i que, en cas que es

necessiti, s'ofereix servei
de dinar amb carmanyola

(de 13h a 15h).
 

*cost addicional de 2,5€/dia i
infant.

DINAR

*Les activitats es poden veure
modificades i adaptades segons
les actualitzacions de les
autoritats sanitàries respecte la
situació del COVID19



Activitats a l'aire lliure i en grups reduïts - grups de convivència (10 infans/grup).
 
Treball dels hàbits d'higiene, les conductes saludables, el distanciament físic i de les emocions
 
Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb COVID19. En cas d'un infant amb símptomes
COVID19, no pot anar al casal durant els 14 dies corresponents.
 
En cas de simptomatologia no COVID19, cal que l'infant torni una vegada hagin passat 48h asimptomàtic. 
 
Ventilació regular de les instal·lacions.
 
Neteja i desinfecció diària de l'espai i el material utilitzat.
 
Calendari de vacunal acualitzat (requisit inscripció).
 
Tots els infants han de portar una màscara a la maleta, per ser utilitzada en cas de cures i per permetren el treball
del seu ús com a hàbit de protecció i seguretat. 
 

MESURES PREVENTIVES DAVANT DEL
COVID19



1a setmana: del 29 de juny al 3 de juliol

2a setmana: del 6 al 10 de juliol

3a setmana: del 13 al 17 de juliol

4a setmana: del 21 al 24 de juliol (20 de juliol festiu)

5a setmana: del 27 al 31 de juliol

6a setmana: del 24 al 28 d’agost

7a setmana: del 31 d’agost al 4 de setembre

8a setmana: del 7 al 10 de setembre

CALENDARI CASAL 2020

*Les setmanes es poden veure modificades segons les
actualitzacions de les autoritats sanitàries respecte
l'evolució del COVID19



El Decret 267/2016 que regula les activitats de lleure estableix la constitució

del nombre d’agents de l’equip de monitors i monitores en proporció al

nombre de participants menors al casal. Així doncs, és imprescindible tenir

un control exhaustiu del nombre de participants que cada setmana acollirà el

casal. És per aquest motiu que ens reservem el dret de no acceptar canvis i/o

modificacions passat el termini d’inscripcions i preguem que marqueu les

setmanes definitives en les que el vostre fill o filla participarà al casal.



INSCRIPCIONS
Del 25 maig al 5 de juny (ambdós inclosos)
 
Cal fer arribar el full d'inscripció i la documentació
obligatòria al correu sjv.pij@vilatorta.cat
 
*Places per setmana limitades. Es tindrà en compte la
quantitat de setmanes inscrites.

Abans de l'inici del casal es girarà pel banc la paga i
senyal segons les setmanes definitives comunicades. 

*En cas de no disposar de mitjans per fer la inscripció telemàtica,
possibilitat de fer la inscripció presencial amb CITA PRÈVIA a les
oficines de l'Ajuntament (647.92.33.16)



DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

Full d'inscripció degudament omplert i signat (signatura digital o a mà)

Fotocòpia carnet vacunes (REQUISIT INSCRIPCIÓ: calendari actualitzat!)

Fotocòpia targeta sanitària

Fotocòpia DNI (si en té)

Fotocòpia carnet família nombrosa/monoparental 

PER FER LA INSCIRPCIÓ CAL FER ARRIBAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:
 

 

ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ A sjv.pij@vilatorta.cat



QUANTITAT
SETMANES

1

2

3

4

5

6

7

8

Inscripcions 
del 25 de maig al 5 de juny

49,50 €

82,50 €

110 €

135 €

165 €

187 €

203,50 €

220 €

PREUS

DESCOMPTES -10%

Família nombrosa

Família monoparental

2n germà/na

 

 

COST ADDICIONAL
 
SERVEI BON DIA I  DINAR 
2,5€/DIA I  INFANT
 
NO ABONAMENT PISCINA
2,10€/DIA I  INFANT



Límit d' inscrits  per setmana.
 
No s'asseguren modificacions de setmana fora de
termini d' inscripcions .
 
La inscripció no serà oficial  f ins que no haguem rebut
tota la documentació obligatòria (ful l  inscripció
signat i  fotocòpies corresponents).
 
Els cobraments  es fan en dues parts ( jul iol  i
setembre)

A TENIR EN COMPTE...
 



Les activitats, l'organització i la logística del casal es pot veure modificada
segons les actualitzacions i indicacions de les autoritats sanitàries.
 
És per aquest motiu que us recomanem estar al corrent de qualsevol novetat
i/o canvi que es publiqui al web municipal i a les xarxes socials. 



SEGUIU-NOS A LES XARXES
SOCIALS PER A MÉS INFORMACIÓ!

@puntjovetorti
@aj_sjv

@casalstjulia

INSTAGRAM

Més informació a:
App INFOVILATORTA
www.vilatorta.cat
 
 
Dubtes i inscripcions:
sjv.pij@vilatorta.cat


