
 

FULL INFORMATIU 

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2020 – Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons 

 

El casal d’estiu municipal està adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys. Està gestionat des de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta i compta amb monitors i monitores titulats del propi municipi. El casal és un espai on els nens i nenes poden créixer  

de manera col·lectiva, tot vivint experiències a través de dinàmiques i jocs que fomenten l’aprenentatge i l’adquisició de 

valors positius per la vida.  

Els objectius principals del casal són: 

- Potenciar el gaudir a través d’activitats interactives. 

- Crear situacions de companyerisme i cooperació. 

- Promoure una actitud de respecte cap al medi ambient, els companys/es i els monitors/es. 

- Promoure hàbits alimentaris saludables.  

 

 

DATES DEL CASAL 

El casal d’estiu municipal s’ofereix durant 8 setmanes. Cada família pot escollir a quina setmana vol apuntar al seu fill o filla 

segons necessitat.  

 1a setmana: del 28 de juny al 2 de juliol 

 2a setmana: del 5 al 9 de juliol 

 3a setmana: del 12 al 16 de juliol 

 4a setmana: del 19 al 23 de juliol (20 de juliol festiu) 

 5a setmana: del 26 al 30 de juliol 

 6a setmana: del 23 al 27 d’agost 

 7a setmana: del 30 d’agost al 3 de setembre 

 8a setmana: del 6 al 10 de setembre 

És molt important que en el moment de la inscripció es marquin les setmanes definitives, per tal de tenir un control 

exhaustiu del nombre de participants segons la setmana i poder definir el nombre de monitors/es segons la ràtio establerta 

per normativa.  

 

 

HORARI  

El centre principal del Casal d’Estiu Municipal és l’Escola Bellpuig, tot i que es realitzen també activitats a altres parts del 

municipi. 

8:00 a 09:00 - SERVEI BON DIA. El casal ofereix la possibilitat a les famílies que ho necessitin de poder utilitzar el servei 
matinal, el qual té un cost addicional de 2,5€/dia i infant.  

9:00 a 9:30 – ACOLLIDA. A partir de les 9 es farà l’acollida a la resta d’infants que participen al casal. A mesura que vagin 
arribant, tenen l’opció d’utilitzar diferents racons de joc simultani.  

9.30 a 13:00 – JOCS EDUCATIUS I ACTIVITATS. Durant el matí es portaran a terme jocs i dinàmiques grupals en relació al 
centre d’interès del casal i de la setmana. A mig matí, s’esmorzarà conjuntament.  

A les 13:00 – RECOLLIDA INFANTS. Tots aquells infants que no es quedin a dinar s’hauran de recollir a 1 del migdia.  

13:00 a 15:00 – DINAR. En cas que es necessiti, hi ha servei de dinar que es fa amb carmanyola, i que cada infant haurà de 
portar de casa seva. Aquest servei també té un cost addicional de 2,5€/dia i infant.  

14:30 a 15:00 – FI DEL CASAL. Durant aquesta estona, les famílies podran recollir als infants que s’han quedat a dinar. 

El dimecres tot el casal anirà d’excursió pel municipi o les rodalies. Pel que fa a la piscina, el casal es dividirà en grups (grans i 

petits), i el dijous hi anirà el grup dels petits i el divendres el grup dels grans.  



 
PREUS I DESCOMPTES 

Els preus varien en funció de la quantitat de setmanes inscrites. Per formalitzar la inscripció, cal deixar 10€ PER SETMANA 

INSCRITA EN CONCEPTE DE PAGA I SENYAL a fi de reservar la plaça.  

 

La columna de descomptes és aplicable a famílies nombroses, monoparentals o aquelles que hagin inscrit a més d’un germà 

o germana.  

Altres serveis addicionals (cal marcar-los al full d’inscripció): 

- SERVEI BON DIA (de 8h a 9h) – 2,5€/dia i infant  

- DINAR (de 13h a 15h) –  2,5€/dia i infant 

- PISCINA – 2,10€/dia i infant (només es cobrarà a les famílies que no tinguin el carnet de la piscina municipal) 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions estaran obertes del 21 de maig al 7 de juny (ambdós inclosos).  

Hi ha places limitades per setmana. Així doncs, és important que marqueu de manera definitiva les setmanes a les que voleu 

inscriure el vostre fill o filla. Cal tenir en compte que no s’assegura cap modificació i/o canvi fora de termini d’inscripcions.  

 

Què he de portar? 

 Full d’inscripció degudament omplert 
 Fotocòpia targeta sanitària 
 Fotocòpia DNI (si en té) 
 Fotocòpia carnet vacunes 
 Fotocòpia carnet família nombrosa (si en té) 
 Fotocòpia carnet piscina (si en té) 
 10€/setmana en efectiu en concepte de paga i senyal 

*El vostre fill o filla NO podrà iniciar el casal si no s’ha portat tota la documentació obligatòria.  

 

On ho he de portar? 

Aquest any les inscripcions són 100% telemàtiques. Cal enviar tota la documentació a : sjv.pij@vilatorta.cat 

 En el cas de que no hi hagi mitjans telemàtics per a fer-ho, es podrà demanar suport a l’Ajuntament ho fer-ho 

presencialment. 

PER A MÉS INFORMACIÓ, podeu trucar al 93.812.21.79 (ext. 119) o escriure a sjv.pij@vilatorta.cat 

INICI DE LES INSCRIPCIONS:  DIVENDRES 21 DE MAIG  

QUANTITAT 
SETMANES 

DE L’21 AL 28 DE MAIG AMB DESCOMPTE DEL 31 DE MAIG AL 4 DE JUNY AMB DESCOMPTE 

1 45 40,5 49,5 44,55 

2 75 67,5 82,5 74,25 

3 100 90 110 99 

4 120 108 132 118,8 

5 150 135 165 148,5 

6 170 153 187 168,3 

7 190 171 203,5 183,15 

8 210 189 220 198 
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