
Informació general 
Donades les circumstàncies d’excepcionalitat en les 
que ens trobem immersos, aquest estiu treballarem 
amb tres grups per separat: petits, mitjans i grans.


Cada grup tindrà un programa d’activitats propi.  
Una ubicació diferenciada i un funcionament 
independent de la resta de grups.


Aquesta novetat vé donada per tal d’ajustar-nos a la 
normativa actual i per tal de seguir els protocols de 
salut i higiene pels quals ens regirem durant el Casal 
d’Estiu d’enguany.


Els grups i les seves ubicacions són els següents:


PETITS - Escola Llebeig (P3 a P5)* 
MITJANS - Cooperativa de Bellver (1r a 3r)* 
GRANS - Local Jaume Via (4t a 6è)* 
*curs que l’infant ha cursat enguany 

Programa d’activitats 
Donada la situació actual la proposta d’activitats 
també quedarà subjecta a possibles modificacions.


No podem passar la programació tancada 
d’activitats abans de començar el Casal d’Estiu i 
l’enviarem setmanalment.


Combinarem, com cada estiu, activitats de diferents 
característiques i aprofitarem els espais que Vilobí 
ens ofereix, que són molts, per fer-les.


L’Ajuntament posarà els recursos necessaris per tal 
de garantir la qualitat i la seguretat a tots els nivells 
de les activitats que es faran, sense que això suposi 
un increment en les tarifes del Casal d’Estiu.

Casal d’Estiu 2020 
29 de juny inici 
14 d’agost final 
29 a 31 de juliol colònies


PETITS

dll dm dmc dj dv

Qui ha 
vingut? jocs  

aire lliure
desco- 
berta 

d’espais 
naturals 
propers

balls i 
cançons Excursió

jocs 
d’aigua piscina piscina piscina

l’hora del conte l’hora del conte

El punt de trobada i recollida serà al pati de l’escola.  
Els dies de piscina també a l’escola.
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El punt de trobada serà davant la plaça Cooperativa.  
El punt de recollida serà a la pista nova.
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El punt de trobada i recollida serà a la plaça de l’Ajuntament.

#totanirabe 
#imparables  

#magradavilobi  
#vilobielteupoble

08h a 09h acollida 
09h a 13h activitats 
13h a 16h menjador

Ajuntament

Vilobí 

del Penedès

NOTA IMPORTANT:  
Davant l’actual situació sanitària derivada del COVID-19, 
l’ajuntament no pot garantir la realització de totes o 
algunes de les activitats. En cas de cancel•lació, us 
retornarem el 100% de l’import pagat, o la part 
proporcional de les activitats no realitzades, si fos el cas. 
Si es donés aquesta circumstància, l’ajuntament quedarà 
exonerat de qualsevol tipus de reclamació per la no 
realització de les activitats.



Menjador  
Hi haurà servei de menjador amb carmanyola, i serà en 
format de pícnic.


Cada dia l’equip de monitor@s del Casal habilitaran 
diferents espais a l’aire lliure de Vilobí amb zones d’ombra 
i punts d’aigua per dinar tothom qui es vulgui quedar.


Després de dinar es realitzaran jocs i activitats fins a les 
16:00h que serà l’hora en que finalitzi aquest servei.


Tothom haurà de portar de casa: carmanyola, coberts, got 
i una bossa per guardar-ho tot.

Inscripcions 
Del 25 de maig al 05 de juny.

Us heu d’inscriure telemàticament a: 

www.vilobi.cat 

Caldrà deixar a la bústia de l’Ajuntament: 

- Autoritzacions signades

- Fotocopia del carnet de vacunes

- Fotocopia de la targeta sanitària

- Comprovant de pagament


Més informació 
 
686 008 443 - Lluís 
joventutvilobi@gmail.com  
938 978 980  
Ajuntament de Vilobí

Excursions i colònies 
La nostra voluntat és la fer excursions i sortides.


Tenim reservada una casa de colònies del 29 al 31 de 
juliol. Confiem en anar-hi. I fer sortides setmanals també.


Amb la situació actual anirem fent les propostes cada 
setmana. Seguirem les indicacions de les autoritats i ens 
adaptarem a les limitacions de les fases de desescalada.


Casal d’Estiu 2020

empadronats* Preu

7 setmanes 395 € 550 €

5 setmanes 300 € 410 €

Setmana colònies 120 € 140 €

1 setmana 70 € 80 €

Servei d’acollida

empadronats* Preu

7 setmanes 70 € 77 €

5 setmanes 58 € 64 €

4 setmanes 49 € 54 €

1 setmana 14 € 15,5

1 dia 3 € 3,50 €

Servei de menjador

empadronats* Preu

7 setmanes 85 € 95 €

5 setmanes 70 € 77 €

4 setmanes 59 € 65 €

1 setmana 18 € 20 €

1 dia 5 € 6 €

Reunió informativa 
 
divendres 29 de maig 
18:00h 
Local Jaume Via 
Aforament limitat

*Tarifes bonificades pels empadronats a Vilobí.
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