VIC 2020

E ST I U X L

CÍVICUS

TA R D E S
d' E S T I U al
CARRER

Estiu XS

Infants de P3 fins a
P5 nascuts entre
els anys 2014-2016
(ambdós inclosos)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als més
petits amb tallers, jocs d’aigua,
tallers esportius, jocs de
cucanya i tallers formatius.

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Estiu S

Infants de 1r fins a
3r nascuts entre els
anys 2011 - 2013
(ambdós inclosos)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als infants
amb activitats centrades en
l’esport, el lleure, la creativitat i
la formació.

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Estiu M

Infants de 4t fins a
6è* nascuts entre
els anys
2008 i 2010
(ambdós inclosos)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Casal d’estiu per als infants
amb activitats centrades en
esport, salut, descoberta,
creativitat i formació.

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h*
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

Estiu L Cívicus

Joves de 1r a 2n
ESO nascuts entre
els anys 2006
-2007 (ambdós
inclosos)

Estiu XL Cívicus

Joves de 3r i 4t
d’ESO nascuts
entre els anys 2004
- 2005 (ambdós
inclosos)

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Tria el teu Cívicus a mida.
Per a més informació
www.vicjove.cat

Del 29 de juny
al 10 de setembre
Tria el teu Cívicus a mida.
Per a més informació
www.vicjove.cat

De 9:30 a 13:30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

De 9:30 a 13:30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)
De 15 a 17h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)
De 17 a 19h
12,5€ / setmana (11€**/ setmana)

*Rebuda: De 8:30 a 9.00h, horari de tarda de 15 a 15:30h, de 17:00 a 17:30h (Sense cost)
*Recollida: De 13 a 13.30h, horari de menjador de 15 a 15.30h, horari de tarda de 19:00 a
19:30h (Sense cost)
**Famílies nombroses i monoparentals.

On es realitzaran
els casals aquest estiu?
Els casals d'estiu estaran distribuïts en diferents centres educatius i equipaments municipals de la ciutat. A més, aquests espais quedaran repartits
en 4 zones de Vic. La quantitat de casals per zona anirà determinada pel
nombre d'inscripcions, seguint les mesures sanitàries establertes. Els passos
a seguir per tal de realitzar la inscripció als casals d'estiu són els següents:
1.Omple el formulari de preinscripció a través de l’aplicatiu web dels Casals d’estiu
www.vic.cat/CasalsEstiu. Aquest et demanarà que triïs una de les zones de Vic. Les zones
es delimiten pels quatre colors diferents que podeu veure al mapa adjunt a aquesta pàgina.
2.Espera que finalitzi el període de preincripcions per rebre via correu electrònic o trucada
l’assignació de plaça a un dels casals d’estiu.
3.Per últim, formalitza la inscripció de forma on-line durant el període establert seguint els
passos que se us demanarà: la presentació de la documentació i fer el pagament.
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Inscripcions

En cas de dubte

De l’1 a l’11 de juny
ambdós inclosos.
A través de:
www.vic.cat/CasalsEstiu

Del 15 al 21 de juny,
ambdós inclosos.
Rebreu els passos a
seguir per formalitzar-la un
cop feta la preinscripció

Pots sol·licitar ajuda
trucant a les oficines
d’atenció ciutadana (OAC)
T. 93 886 21 00

Tots els tràmits es podran realitzar telemàticament. Si sorgeix algun problema en realitzar
els tràmits on-line, des del Vicjove (C. Bisbe Morgades,15) s'atendrà presencialment
durant el període de preinscripcions i inscripcions en horari de matí (10:00 a 12:00h) els
dilluns i els dimecres, i en horari de tarda (16:00 a 19:00h) els dimarts i els dijous.
Es podrà sol·licitar beca.
La informació i la sol·licitud la trobareu a www.vic.cat/CasalsEstiu. Les beques s’han
de sol·licitar en el període de preinscripció.
Un cop formalitzada la matrícula, en cas de baixa, no es retornaran els diners, excepte
en el cas que no es compleixin els serveis. Si la baixa és per causa de malaltia o causa
de força major, abans de començar l’activitat, es retornarà el 100% de l’import. En
aquest cas s’haurà de justificar amb un certificat mèdic i les proves corresponents.

Per ampliar informació
Casals d’estiu municipals

Vicjove

www.feduart.cat
casalsestiu@vic.cat
T. 93 886 21 00
M. 619 689 078
C. de les Basses, 3

www.vicjove.cat
vicjove@vic.cat
T. 93 889 17 67
M. 609 083 523
C. Bisbe Morgades, 15

Les Tardes d’Estiu al Carrer
6a. edició
De l’1 de juliol al 9 de setembre.
Promogut pel Projecte d’Intervenció Comunitària de Vic.
Per aquesta activitat no és necessària la inscripció.
Les Tardes d’Estiu al Carrer! s'organitzen en el marc de la iniciativa Viu el carrer!,
promoguda pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i l’Ajuntament de Vic. La
proposta, que enguany celebra la 6ª edició i s’inclou a la iniciativa de l’ESTIU ÚNIC de la
ciutat, vol dinamitzar el medi obert amb activitats gratuïtes obertes a tothom. Aquest any,
a causa de la situació excepcional en la qual ens trobem, la programació de les Tardes
d’Estiu al Carrer s’ajustarà als requeriments establerts per a les autoritats sanitàries, de
manera que no es disposarà d’una programació per a tot l’estiu tal i com es feia els altres
anys, sinó que les activitats es difondran periòdicament per tal d’anar-les adaptant als
canvis que s’esdevinguin.
Concretament, amb la voluntat de fomentar la convivència a la ciutat, s'oferiran 11
setmanes amb activitats i propostes culturals, de lleure i d'oci saludable per infants,
famílies i joves, gratuïtes i adaptades a les recomanacions establertes en relació a les
mesures de seguretat i higiene.
Les propostes s'organitzen conjuntament amb les entitats socials, educatives i culturals
de la ciutat. Aquest treball comunitari permet realitzar activitats que fomentin els valors
saludables, la sostenibilitat i la convivència en places, carrers, pistes i parcs de Vic.
Visiteu la web www.viuelcarrer.cat i les xarxes socials, instagram @vicomunitari i
twitter @p_comunitarivic per estar informats i informades de la programació de “Les
Tardes d’Estiu al Carrer!”

Per a més informació:
www.viuelcarrer.cat
www.ciutadania.vic.cat

T. 638 80 06 37
equipicivic@tapis.cat

Estiu únic
Sota el nom d'Estiu Únic, l'Ajuntament de Vic ha creat aquest
projecte amb la voluntat d'oferir un estiu adaptat a les
necessitats dels infants, joves i a les seves famílies, en el
període d'excepcionalitat que s'està vivint. El projecte compta
amb la programació d'Estiu XL i Cívicus, casals d'estiu per a
infants de 3 a 16 anys, i també amb les Tardes d'Estiu al Carrer,
activitats obertes a infants, joves i famílies.
Aquesta edició posa especial èmfasi al valor educatiu i lúdic
que els casals d'estiu poden oferir, per això ve carregada
d'activitats de lleure, tallers creatius, activitats multiesportives,
culturals i formatives. Totes les activitats que es duran a
terme s’ajustaran als requeriments establerts per a les
autoritats sanitàries.
Aquest any més que mai,
el teu estiu a mida!

Altres recursos de les entitats
Entrant a l’espai web d’educació trobareu informació sobre les ofertes dels casals d’estiu
de les diferents entitats de la ciutat: educacio.vic.cat

Estigues al dia i digues la teva

vic.educacio

@vic_educacio

educacio.vic.cat

