
Casals d’estiu 
municipals 2022 Vic



En cas de dubtes en el procés d’inscripció, podeu trucar a l’OAC 360º, 935 954 804, 
servei a disposició de la ciutadania per al suport en la tramitació electrònica.

En cas de no poder fer la inscripció de manera telemàtica, des de l’OAC us atendrem 
presencialment si heu demanat hora (podeu fer-ho a la web demaneuhora.vic.cat 
o bé trucant al 938 862 100).

Un cop formalitzada la inscripció, en cas de baixa, no es retornaran els diners, excepte en 
el cas que el casal d’estiu no es porti a terme. 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 justi�car amb un certi�cat mèdic i la documentació corresponent.

Documentació (en cas que l’estiu passat no la presentéssiu)

- Llibre de família
- Targeta sanitària
- Carnet de vacunes

Desplaçaments
- Bus bici Vine als casals!
   Aquest any els casals d’estiu també disposaran del servei Bus Bici, d’anada i tornada.
   Un cop acabades les inscripcions rebràs més informació sobre les rutes i les parades.

- Títol de transport urbà gratuït per a infants i joves de 4 a 16 anys. T.16

Casals d’estiu municipals
www.educacio.vic.cat
casalsestiu@vic.cat
La Farinera, CAVV
Tel. 938 861 610
C. Bisbe Morgades, 15  (de 9 a 14h)

Vicjove/ Cívicus
www.vicjove.cat 
Tel. 938 891 767 
C. Bisbe Morgades, 15
De dilluns a divendres de 10 a 13h
i de dilluns de dijous de 16 a 19h

Més informació

Inscripció
Places limitades
Del 16 de maig al 7 de juny, ambdós inclosos a  www.casalsestiu.vic.cat

Estigues al dia i digues la teva vic.educacio @vic_educacio educacio.vic.cat 

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència

La proposta d’activitats dels casals d’estiu 2022 que s’oferirà 
als infants es basarà a descobrir diferents cultures i països del 
món on vivim: podrem conèixer com viuen, com són les seves 
festes i moltes altres curiositats i tot això des d’una vessant 
lúdica; hi haurà una gran varietat d’activitats durant el perío-
de d’estiu que combinarà lleure, multiesports, cultura i forma-
ció sempre tenint en compte els objectius de sostenibilitat.

Aquestes activitats ens permetran conèixer diferents espais i 
entitats  de la ciutat així com també prendre consciència de 
tot el que ens envolta.

Per poder crear aquest engranatge d’activitats treballem 
conjuntament des de les regidories de Joves, Esports, Ciuta-
dania, Educació, Medi Ambient i Cooperació.

Recursos d’altres entitats:
Entrant a l’espai web d’Educació trobareu informació sobre 
l’oferta dels casals d’estiu de la ciutat www.educacio.vic.cat

https://educacio.vic.cat/
https://educacio.vic.cat/
https://casalsestiu.vic.cat/
https://www.t-16.cat/Publica/T12/inicio.aspx
https://citaprevia.ubintia.com/vic/?go=b2ZpY2luYT01NyZpZGlvbWE9Y2FfRVMmb3JpZ2VuPTI2MCZjYW5hbF9hdGVuY2lvPTEmZ3J1cD03NzMmdHJhbWl0PTU4NDg=


Escola Estel
Escola la Sínia 
Escola Andersen

(tots els casals disposen 
de servei de menjador 
excepte Vicjove)

Casal d’estiu per als infants amb 
activitats centrades en l’esport, el 
lleure, la creativitat i la formació. 

De 9 a 13h* 30€ / setmana (27€**)

De 9 a 15h* 75€ / setmana (67€**)

Esporàdics menjador 10€ / dia

Matins i menjador carmanyola*** 
40€ / setmana (esporàdics 2€ / dia)

Infants de P3 a P5 
nascuts entre els anys 
2016-2018 (ambdós 
inclosos)

Escola Estel
Escola la Sínia  
Escola Andersen

(tots els casals disposen 
de servei de menjador 
excepte Vicjove)

Casal d’estiu per als més petits 
amb tallers, jocs d’aigua, tallers 
esportius, jocs de cucanya i tallers 
formatius. 

De 9 a 13h* 30€ / setmana (27€**)

De 9 a 15h* 75€ / setmana (67€**)

Esporàdics menjador 10€ / dia

Matins i menjador carmanyola*** 
40€ / setmana (esporàdics 2€ / dia)

Del 27 de juny 
al 29 de juliol

Del 27 de juny 
al 29 de juliol

Infants de 1r �ns a 3r 
nascuts entre els anys 
2013-2015 (ambdós 
inclosos)

Escola Estel
Escola la Sínia
Escola Andersen

(tots els casals disposen 
de servei de menjador 
excepte Vicjove)

Casal d’estiu per als infants amb 
activitats centrades en esport, 
salut, descoberta, creativitat i 
formació.  

De 9 a 13h* 30€ / setmana (27€**)

De 9 a 15h* 75€ / setmana (67€**)

Esporàdics menjador 10€ / dia

Matins i menjador carmanyola*** 
40€ / setmana (esporàdics 2€ / dia)

Del 27 de juny 
al 29 de juliol

Infants de 4t �ns a 6è 
nascuts entre els anys 
2010-2012 (ambdós 
inclosos)

Vicjove

(NO disposa de servei de 
menjador)

Tria el teu Cívicus a mida. Per a 
més informació www.vicjove.cat

De 9:30 a 13:30h 
30€ / setmana (27€**)

Del 4 al 29 de juliolJoves de 1r a 2n ESO 
nascuts entre els anys 
2008 - 2009 (ambdós 
inclosos)

Joves de 3r i 4t d’ESO 
nascuts entre els anys 
2006 - 2007 (ambdós 
inclosos)

*Rebuda: De 8.30 a 9.00h *Recollida: De 13:00h a 13.30h **Famílies nombroses i monoparentals. ***Si optes portar carmanyola, aquí trobaràs alguna idea de menú

Vicjove

(NO disposa de servei de 
menjador)

Tria el teu Cívicus a mida. Per a 
més informació www.vicjove.cat

De 9:30 a 13:30h 
30€ / setmana (27€**)

Del 4 al 29 de juliol

Estiu XL

Estiu L

Estiu M

Estiu S

Estiu XS

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/dinars_carmanyola_als_centres_educatius/DINARS-CARMANYOLA_22042020.pdf


A banda dels casals d’estiu municipals la ciutat també ofereix Les Tardes d’estiu al 
Carrer, una proposta d’activitats socioeducatives i lúdiques que tindrà lloc durant les 
vacances escolars perquè infants, joves i famílies puguin gaudir de totes les tardes 
d’estiu als  carrers, parcs i places de la ciutat amb l’objectiu de millorar la convivència i 
reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat. 

El repte és que el carrer esdevingui un espai socioeducatiu amb la intenció de treballar 
les relacions positives, inclusives i equitatives, però també per adquirir estils d’oci 
saludable, promocionar el desenvolupament sostenible i fomentar la cultura de la pau i la 
resolució de con�ictes. 

La programació de Les tardes d’estiu al carrer és fruit d’un procés comunitari treballat 
conjuntament amb entitats i col·lectius ciutadans i diferents departaments municipals,  
de tal manera que permet oferir una oferta d’activitats rica, variada i representativa de la 
totalitat de la comunitat. I a més, compta amb una gran varietat de  formats com ara  
tallers, jocs, exhibicions, esports o actuacions de tot tipus: música, art, teatre, dansa, 
titelles... i molt més!

Així doncs, enguany  el programa de Les Tardes d’estiu al Carrer,  que es desenvoluparà 
durant els mesos de juliol, agost i setembre, comptarà amb més de 14 setmanes d’activi-
tats a l’espai públic, adreçades a totes les franges d’edats infantils i juvenils però també 
al  públic familiar,  perquè tothom pugui gaudir d’aquest oci saludable en els diferents 
espais i racons de la ciutat. 

Aquest any a més, es treballarà perquè totes les activitats estiguin alineades amb els 
objectius de desenvolupament sostenible, per tal de  contribuir a la lluita contra les 
desigualtat i les injustícies socials i combatre el canvi climàtic. I d’aquesta manera 
construir una societat més justa i equitativa amb infants i joves preparats, crítics, 
solidaris i compromesos amb el món en què vivim.

Per a més informació: www.viuelcarrer.cat 

Juliol, agost i setembre

Les Tardes d’Estiu al Carrer


