Per ampliar
informació
Casals d’estiu municipals
www.feduart.cat
casalsestiu@vic.cat
T. 93 886 21 00
C. de les Basses 3

Casals d’estiu realitzats per entitats de la ciutat

La Farinera CAVV
www.lafarinera.cat
info@lafarinera.cat
T. 93 886 16 10
C. Bisbe Morgades, 15

Vicjove
www.vicjove.cat
vicjove@vic.cat
T. 93 889 17 67
C. Bisbe Morgades, 15

ALTRES
PROPOSTES D'ESTIU
Altres propostes de l’escola d’estiu la Farinera CAVV
De 9 a 15 anys. Cursos relacionats amb les arts visuals (arts plàstiques i noves tecnologies)
Del 25 de juny al 19 de juliol. De 9 a 13h i de 16 a 19h.

Aquest 2019 tornen "Les tardes d'estiu al carrer!"
Del 25 de juny al 10 de setembre
Activitats de lleure, oci i esport per a infants i joves
Durant les vacances d’estiu els carrers, pistes i places de Vic es converteixen en el
terreny de joc ideal pels infants i joves de la ciutat: els parcs s’omplen de bicis, patins,
pilotes o de taulells improvisats per vendre i cuinar en un món imaginari.
La programació de la cinquena edició de “Les tardes d’estiu al carrer” es concentra
enguany del 25 de juny al 10 de setembre de 2019. Seran onze setmanes amb activitats
i propostes esportives i de lleure per a tots els gustos i per a totes les edats: concursos,
jocs, contes, tallers, teatre, titelles, circ, tornejos esportius, tastet d'esports... i d'altres! A
partir del mes de juny trobareu tota la programació a la web www.viuelcarrer.cat.
L’acció “Les tardes d’estiu al carrer!” s'organitza en el marc de la iniciativa "Viu el
carrer!" d'activitats per a infants i joves a l'espai públic promoguda pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i l’Ajuntament de Vic, amb la col·laboració de diverses
entitats de la ciutat. Alhora, forma part de la programació d’activitats municipals
recollides a l’”ESTIU VIC XL”.
Visiteu la web www.viuelcarrer.cat i les xarxes socials per estar informats i informades de la programació de “Les tardes d’estiu al carrer!”
Per a més informació:
www.viuelcarrer.cat
Centre Cívic Can Pau Raba
C. Raval Cortines, 24 / T. 638 800 637
equipicivic@tapis.cat
ciutadania@vic.cat

ACVic Centre d'Arts
Contemporànies
Casals d'estiu
www.acvic.org
educacio@acvic.org
T. 93 885 37 04
Aula Emi
Casal d'anglès, mecanografia,
informàtica, robòtica i videojocs.
www.aulaemi.com
aulaemi@aulaemi.com
T. 93 885 19 84
Club Atlètic Vic
Casal d'estiu
www.cavic.cat
escola@cavic.cat
T. 744 480 648
Club Bàsquet Femení Osona
Campus de bàsquet
www.femeniosona.cat
femeniosona@gmail.com
T. 628 41 03 44
Club Bàsquet Vic
Campus de bàsquet
www.clubbasquetvic.cat
cbvicat@gmail.com
T. 93 886 14 40
Club Gimnàstic Osona
Campus gimnàstica artística
www.gimnasticosona.com
info@gimnasticosona.com
T. 93 886 32 90
Club Gimnàstic Vic
Casal esportiu
www.gimnasticvic.blogspot.com.es
cgimvic@yahoo.es
T. 660 74 05 88
Club Natació Vic-ETB
Casal aquàtic / Campus ciclisme
www.vicetb.cat
www.jufrecycling.com
nfo@vicetb.cat
T. 93 885 31 21 - 609 890 810
Club Patí Vic
Casal d'estiu
www.clubpativic.cat
info@clubpativic.cat
T. 93 889 57 84
Club Tennis Vic
Tallers i activitats esportives
www.clubtennisvic.cat
ctv@clubtennisvic.cat
T. 93 883 34 60

Connect Vic
Tallers i cursos d'anglès
www.connectvic.com
connect@connectvic.com
T. 93 889 23 06
El petit Miquel
Escola d'estiu
www.elpetitmiquel.cat
epm@elpetitmiquel.cat
T. 93 886 05 95
El taller de la Riera
Casal d'estiu
www.facebook.com/eltallerdelariera1/
lourdestalleriera@hotmail.com
T. 619 834 786
English & Company
Casals d'estiu. Tallers i cursos
d'anglès
www.englishandcompany.es
info@englishandcompany.es
T. 93 886 25 87
Escènic Vic
Tallers de teatre d'estiu
www.escenicvic.cat
info@escenicvic.cat
T. 639 361 550 - 669656454
Estudi de dansa Thaïs
Casal d'estiu de dansa
www.thaisdansa.cat
info@thaisdansa.cat
T. 636 54 48 32
Fedac Vic - Pare Coll
Casal d'estiu en anglès
www.parecollvic.net
www.funandlearn.com
cesc@funandlearn.com
T. 627 02 77 74
Fun English World
Casal d'estiu i cursos intensius
www.funenglishworld.com
fuenglishworld@gmail.com
T. 616 59 10 40
Futbol Sala Vic
Casal d'estiu futbol
www.futsalvic.cat
futbolsalavic@gmail.com
T. 649 42 98 14
Institut Français de Vic
Casal d'estiu en francès i
alemany
www.institutfrancesdevic.com
ifrvic@gmail.com
T. 93 885 33 13

Kids & Us
Casals d'estiu en anglès
https://vic.kidsandus.es/
vic@kidsandus.cat
T. 93 889 06 72 - 639 63 88 66
RMR Acadèmia d'idiomes Vic
Matinals d'anglès
www.rmr-idiomes.com
rmr@rmr-idiomes.com
T. 619 94 92 89
Unió Excursionista de Vic
Escola esportiva UE Vic
www.unioexcursionistavic.org
escolaesportiva@unioexcursionistavic.org
T. 93 885 51 20
Vedruna Escorial Vic
Casal d'estiu en anglès
www.escorialvic.cat
info@osonaidiomes.com
escorialvic@vedruna.cat
T. 699 30 43 17
Vic Riuprimer Refo FC
Campus esportiu
www.vic-riuprimer.cat
club@vic-riuprimer.cat
T. 93 883 27 31
Vic Tennis Taula
Casal d'estiu (Campus de Tennis
de Taula)
www.victt.com
victt@vitt.com
T. 646 75 94 54
Estades, colònies i campaments
AEIG Collformic
Campaments d'estiu oberts
agrupamentescoltanou@gmail.com
T. 658680738 - 661001000
Associació Casal Claret
Campaments d'estiu
www.casalclaret.org
esplai@casalclaret.org
T. 93 885 69 24
El petit Miquel
Colònies
www.elpetitmiquel.cat
epm@elpetitmiquel.cat
T. 93 886 05 95

Estigues al dia i informa'ns en
vic.educacio
@vic_educacio
educacio.vic.cat

ESTIU XL
VIC 2019

Estiu XS
Per a infants de
P3 fins a P5
nascuts entre
els anys 2013 i
2015 (ambdós
inclosos)

Estiu S
Per a infants
de 1r fins a 3r
nascuts entre
els anys 2010 i
2012 (ambdós
inclosos)

Estiu M
Per a infnts de
4t fins a 6è
nascuts entre
els anys 2007
fins i 2009.
(ambdós
inclosos)

Casal d’estiu per
als més petits amb
tallers, sortides,
jocs d’aigua, etc.

LA SÍNIA

Del 25 de juny
al 26 de juliol

De 9 a 13h**
25€ / setmana
22€* / setmana

Del 25 de juny
al 26 de juliol

Amb servei de menjador

De 9 a 13h**
25€ / setmana
22€* / setmana

Si no s’arriba al nombre mínim de nens al menjador
de l’Escola Guillem de Mont-rodon, els monitors
els acompanyaran a l’Escola Estel.

De 9 a 15h**
64,00€ / setmana
61,00€* / setmana

GUILLEM DE MONT-RODON
ESTEL

Casal d’estiu artístic
on es combinaran
tallers amb una
proposta de lleure.

LA FARINERA CAVV

Casal d’estiu per
als infants amb
tallers, sortides,
jocs d’aigua,
descobertes de
ciutat, etc.

LA SÍNIA

Del 25 de juny
al 26 de juliol

De 9 a 13h**
25€ / setmana
22€* / setmana

GUILLEM DE MONT-RODON
ESTEL

Del 25 de juny
al 26 de juliol

Amb servei de menjador

De 9 a 13h**
25€ / setmana
22€* / setmana

Si no s’arriba al nombre mínim de nens al menjador
de l’Escola Guillem de Mont-rodon, els monitors
els acompanyaran a l’Escola Estel.

De 9 a 15h**
64,00€ / setmana
61,00€* / setmana

Casal d’estiu artístic
on es combinaran
tallers amb una
proposta de lleure.

LA FARINERA CAVV

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

LA SÍNIA

*Famílies nombroses i monoparentals.
** Rebuda i recollida: De 8:30h a
9.00h, de 13h a 13.30h i en horari de
menjador de 15h a 15.30h (Sense cost
addicional)

Del 25 de juny
al 19 de juliol

Del 25 de juny
al 19 de juliol

De 9 a 13h**
55€ /setmana

De 9 a 13h **
55€ /setmana

Del 25 de juny
al 26 de juliol

De 9 a 13h**
25€ / setmana
22€* / setmana

Del 25 de juny
al 26 de juliol

Amb servei de menjador

De 9 a 13h**
25€ / setmana
22€* / setmana

Si no s’arriba al nombre mínim de nens al menjador
de l’Escola Guillem de Mont-rodon, els monitors
els acompanyaran a l’Escola Estel.

De 9 a 15h**
64,00€ / setmana
61,00€* / setmana

GUILLEM DE MONT-RODON
ESTEL

Estiu L
Per a joves de 1r i 2n d’ESO
nascuts entre els anys 2005 i 2006
(ambdós inclosos)

Estiu XL
Per a joves de 3r i 4t d’ESO
nascuts entre els anys 2003 i 2004
(ambdós inclosos)

Com formalitzar la
inscripció?
Per tal que la matrícula sigui efectiva caldrà
facilitar tota la documentació necessària degudament signada, dins el període d’inscripció
de cada casal.
Documentació que cal presentar per poder fer
efectiva la matrícula:
· Fotocòpia del document d’identificació de
· l’infant (DNI o llibre de família)
· Fotocòpia del document d’identificació del
· pare, mare i/o tutor
· Fotocòpia de la targeta sanitària
· Comprovant de pagament
· Full de matrícula original signat
· Full d’autoritzacions paternes/maternes
· degudament signat ***
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.
*** El full d’autoritzacions es pot signar en el
moment de portar la documentació i fer la inscripció a l’OAC o descarregar-ho prèviament a
www.vic.cat/CasalsEstiu

Tria el teu Cívicus a mida.
Més informació
www.vicjove.cat

VICJOVE

De l’1 al 26 de Juliol

De 9.30 a 13.30h
25€ / setmana

Tria el teu Cívicus a mida.
Més informació
www.vicjove.cat

VICJOVE

De l’1 al 26 de Juliol

De 9.30 a 13.30h
25€ / setmana

Procés d’inscripció
Inscripció XS, S, M

Inscripció L, XL, Vicjove

La Sínia, Guillem de Mont-rodon i Estel
Del 25 d’abril al 15 de maig, ambdós inclosos.
Digital: www.vic.cat/CasalsEstiu
Presencial: A les oficines d’atenció ciutadana
(OAC) T. 93 886 21 00. Plaça Major C. Ciutat, 1
De dilluns a divendres de 9 a 14h i de dilluns a
dijous de 16 a 18h.
o al Remei C. Virrei Avilés, 34
De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Places limitades
Preinscripció
Del 25 d’abril al 15 de maig, ambdós
inclosos.
Digital: www.vicjove.cat o
www.vic.cat/CasalsEstiu
Sorteig i adjudicació de les places el 28 de
maig.

Les persones que tinguin rendes inferiors a 16.000€
anuals poden demanar beca. La informació i la
sol·licitud s’han de fer durant el mateix període
d’inscripcions a l’OAC. Es garanteix plaça a tots els
nens i nenes inscrits als casals. En el cas que algun
casal no arribi al nombre mínim d’inscripcions, es
retornaran els diners o es reubicaran els nens en algun
dels altres casals municipals de la ciutat.

Inscripció XS, S Farinera
Places limitades adjudicades per ordre
d’inscripció.

Inscripció
Del 20 al 29 de maig, ambdós inclosos.
Presencial: A les oficines d’atenció
ciutadana (OAC) T. 93 886 21 00.
Plaça Major C. Ciutat, 1
De dilluns a divendres de 9 a 14h
i de dilluns a dijous de 16 a 18h.
o al Remei C. Virrei Avilés, 34
De dilluns a divendres de 9 a 14h.
o a Vicjove C. Bisbe Morgades, 15
T. 93 889 17 67.

Inscripcions
Del 25 d’abril al 15 de maig, ambdós inclosos.
A la Farinera CAVV
info@lafarinera.cat
C.Bisbe Morgades, 15
T. 93 886 16 10. Dilluns de 17 a 21h, dimarts,
dimecres i dijous de 16 a 21h i divendres de
17 a 20h.

Piscina
als casals
M, L i XL

www.vic.cat

ESTIU XL
VIC 2019

www.vic.cat

ESTIU XL
VIC 2019

www.vic.cat

ESTIU XL
VIC 2019

