
Organitza:

Gestiona:

A on? Al pavelló de Vilobí i els Delmes de Salitja

Quan? Del 22 de juny al 8 de setembre

Què s’hi farà?
* A l’Estiu Jove podràs fer el casal a la teva mida, tu decidiràs les activitats que vols fer.
* Jocs adaptats i experimentació d’esports individuals i d’equip, pràctica esportiva d’habi-
litats esportives, adaptacions jugades i campionats diaris.
* Jocs de sempre (beisbol, cementiri...), i circuits d’habilitats motrius.
* Activitat aquàtica: Respiracions, flotacions, lliscaments, salts, immersions, jocs 
recreatius, jocs aquàtics... 
* Piscina recreativa / remullada: Activitat complementària a l’activitat aquàtica.
* Orientació amb brúixola i mapes pel poble i entorns. A peu i en bicicleta.
* Excursions i sortides en bicicleta, i a peu per les vies verdes locals.
* I per als més petits tot està articulat a partir d’un centre d’interès:

“Capità Green al rescat !!!”, que s’estructurarà en eixos d’animació setma-
nals al llarg de l’estiu vinculats a espais d’especial interès natural de tot el món 
QUE VOLEM AJUDAR A PRESERVAR.

Incorporem:
*Activities in English: Cançons, contes i jocs per a refrescar els coneixements 
d’anglès.

*Blog del casal a internet: Els casals disposen d’un blog a través del qual, mitjançant 
una contrasenya que us facilitarem, podreu veure fotos i explicacions de tot el 
que fem. A més, publicarem tota la informació rellevant per a les famílies, com, 
per exemple, els plans horaris mensuals de cada grup, circulars informatives, menús de 
menjador, entre d’altres. L’adreça és: http://www.totoci.net (apartat blogs).

*Baguls temàtics: Cada quinze dies ens arribarà al casal un bagul misteriós ple de 
sorpreses per jugar. Al llarg de l’estiu gaudirem dels baguls de disfresses, jocs 
gegants, instruments musicals i Lego-Duplo.

Quins Serveis Servei de menjador i acollida matinal de 8 a 9 h.

Descomptes per a germans Per a inscripcions per setmanes.
El 10% en la quota del 2n germà, i d’un 20% en la del tercer. L’ordre dels germans s’estableix 
en funció de l’import de cada participant i de major a menor quantitat.
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Modalitat
Torn

Setmana
(5 dies)

Mes de
juliol / agost

Setmana
2 dies

Setmana
4 dies

Dates: Setmana a
escollir

De l’1 al 31 Únicament
setmana 1

Únicament
setmana 9

Matí, de 9 a 13h 46€ 168€ 18,50€ 37€
Matí + Menjador,

 de 9 a 15h 82,5€ 316€ 33€ 66€

Tot el Dia
 de 9 a 16:30h 94€ 365,50€ 37,50€ 75€

Acollida Matinal
De 8.30 a 9h

Migdia de 13 a 
13:30h

Gratuït
Acollida Matinal

De 8 a 8.30h 12,50€ 45€ 5€ 10€

Punt de t r obada  El pavelló municipal d’esports de Vilobí, serà el punt de tro-
bada, recollida i base de la major part de les activitats. La piscina, altres instal·la-
cions municipals i l’entorn natural de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai s’utilitzaran com a 
espais complementaris. Els dinars se serviran a l’escola i al pavelló de Sant Dalmai.

Ins cripci ons  Lloc d’inscripció: A Casa del Mestre. c/ Madrenys, 5. Vilobí.
Dates d’inscripció: el 17 de maig de 9 a 13h i el 18 de maig de 9 a 13h i de 16.30 a 19h.

Pro cés  d’ Inscripció  Una inscripció és garantia de plaça. Per formalitzar-la 
caldrà lliurar el full d’inscripció degudament omplert amb una foto de carnet i fer 
el pagament en efectiu el dia d’inscripció.
• Si no s’ocupen el mínim de 15 places, l’organització es reserva el dret d’anul·lar 

l’activitat, informant prèviament als interessats.
• Durant el casal es proposaran una o dues sortides opcionals, no incloses en el 

preu de la inscripció, que només es faran en el cas que s’hi apuntin prous nens.
• Durant el casal es lliurarà una samarreta a cada nen/a.

Reunió i nformativa 
La reunió informativa prèvia
a les inscripcions, adreçada
a les mares i pares, tindrà
lloc el divendres 12 de maig
a les 19:30 h a l’Espai Jove

Full d’inscripció

Per a més informació:
Xevi Regincós: xevi@totoci.net
Tel. 972 244 645 - 629 013 947

DADES DEL PARTICIPANT: Cognoms:____________________________________________ Nom:______________________
Data de naixement:________ DNI:__________ Adreça:___________________________ Núm.:____ Pis:____ Porta: _____
Població:__________________ CP:___________ Telèfons:___________________ E-mail:____________________________
 
DADES DE L’ACTIVITAT:
Vull formalitzar la inscripció per al Casal d’estiu 2017. Setmana:_____________________________________________
Casal d’estiu 2017. Pagament efectuat       SI            NO. Poden marxar sols:  SI NO.
Nen/a de P4 a P5: poden anar piscina gran ?  SI NO,  amb bombolleta sense bombolleta
 
INFORMACIÓ SANITÀRIA DEL PARTICIPANT:
Pateix alguna malaltia crònica: ___________ Pateix sovint hemorràgies?_____________ Convulsions?_____________
És al·lèrgic?_____ a:____________________________________________________________________________________
Observacions:__________________________________________________________________________________________
Recordeu adjuntar fotocòpia targeta sanitària i foto de carnet.
 
DADES DELS PARES O TUTORS: En/Na:__________________________________________________ DNI:_________________
com a pare/mare/tutor de nen/a:________________________________________________________________________
Autoritzo la participació del meu fill/a al Casal d’Estiu.
Vilobí d’Onyar,________ de_________________ de  2017
Signatura:

Verifico i dono conformitat a les dades dels documents 
proporcionats l’estiu passat, així com les dades personals,
i fitxa sanitària del participant.

Preus


