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COLÒNIES
URBANES I

ESPORTIVES
2021

SANT JOAN DE
VILATORRADA

REUNIONS INFORMATIVES:

únicament online
tutorial

Sempre que quedin places vacant els dimecres 7, 14, 21 i 28 de juliol,

únicament online

degudament signat

Es realitzarà una presentació de les activitats en suport digital, prèvia a l'inici de
l'activitat. Així mateix, tota la informació relacionada amb les activitats i els canvis
que hi puguin haver, es comunicaran a través dels canals habilitats (blog, mail, web
ajuntament, etc).

Les inscripcions es faran . A la web de l'Ajuntament trobareu un
vídeo amb tots els passos que cal fer per tramitar la inscripció.

hi haurà la
possibilitat de fer inscripcions per ampliar la segona, tercera, quarta i cinquena
setmana de juliol, així com els dies de setembre en cas de les urbanes. Les inscripcions
per ampliar setmanes també es tramitaran .

- Formulari d'inscripció a l'activitat que rebreu per correu electrònic un cop hàgiu
tramitat la inscripció online (pot trigar 48 hores a arribar-vos),
per la persona que tingui la pàtria potestat.

- Fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant.
- Fotocòpia del carnet de vacunes de l'infant.
- Fotocòpia del DNI/NIE de qui signa la inscripció.

- Les inscripcions són limitades i les colònies funcionaran amb grups de convivència
segons estigui establert per les autoritats sanitàries i sense possibilitat de barrejar-
se per tal de garantir les mesures de seguretat com a conseqüència de la pandèmia
de la Covid-19.

- Per a les inscripcions a partir del segon fill o filla hi haurà una bonificació en l'import,
tal com es detalla a l'apartat de preus, sempre que es tramitin les inscripcions
alhora.

- Una vegada realitzada la inscripció, no s'admetran canvis de setmanes, excepte en
aquells casos justificats i sempre que quedin places disponibles.

- Una vegada realitzada la inscripció no es retornarà l'import d'aquesta, excepte en
aquells casos que s'acrediti la impossibilitat d’assistència a l’activitat amb la
prestació del corresponent .

Podeu trobar tota la informació relacionada amb les colònies urbanes i esportives a la
pàgina web de l'Ajuntament: www.santjoanvilatorrada.cat

ONLINE:
(a través de l'enllaç que trobareu a )www.santjoanvilatorrada.cat

Documentació que caldrà presentar obligatòriament el primer dia de les
colònies: (CAL DUR FETES LES FOTOCÒPIES)

:OBSERVACIONS

informe o certificat que ho justifiqui

Promou i patrocina:

Del 21 al 28 de maig del 2021

Regidoria d’Infància i Joventut
Regidoria d’Esports



COLÒNIES ESPORTIVES COLÒNIES URBANES
Del 28 de juny al 30 de juliol

Casal d'estiu de caràcter esportiu que combina activitats a les instal·lacions de

referència i a l'entorn proper per a nois i noies nascuts entre el 2005 i el 2011

Les activitats poden variar en funció de les recomanacions vigents per

garantir les mesures de seguretat establertes per la Generalitat a

conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

- Totes les persones que participin a les colònies hauran de dur de casa, dins

la seva bossa personal, una i una

- En funció del nombre d'inscripcions i de l'edat de les persones apuntades

- D'acord amb les mesures de seguretat establertes per la Generalitat a

conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, és

que els infants

- L'organització no es fa responsable de pèrdues i problemes ocasionats per

assistir a les colònies amb mòbil.

GRUP PETIT D’ESPORTIVES.
GRUP MITJÀ D’ESPORTIVES.
GRUP GRAN D’ESPORTIVES.

De dilluns a divendres de les 9.00 h a les 13.00 h

Amb naixement els anys 2010 i 2011

Amb naixement els anys 2008 i 2009

Amb naixement els anys 2005, 2006 i 2007

:

:  Zona Esportiva Municipal

:
1 setmana 55,00 € 49,50 €
2 setmanes 95,00 € 85,50 €
3 setmanes 135,00 € 121,50 €
4 setmanes 170,00 € 153,00 €
5 setmanes 190,00 € 171,00 €

-

Horari

Lloc

Preus

(amb entrada i sortida esglaonada amb horaris establerts

i punts de convocatòria a determinar)

Nombre de setmanes Inscripció 1r fill o filla Inscripció 2n fill o filla i +

Observacions esportives

mascareta higiènica reutilitzable
tovallola pel rentat de mans.

l'organització podrà combinar grups de diferents edats.

altament recomanable
tinguin el calendari vacunal al dia.

Del 28 de juny al 30 de juliol i de l’1 al 10 de setembre

Jocs, tallers, gimcanes, cançons, danses, piscina.… per a infants nascuts entre el

2009 i el 2017

GRUP DE PETITA INFÀNCIA.
GRUP DE MITJANA INFÀNCIA.

GRUP DE SETEMBRE.

De dilluns a divendres de les 9.00 h a les 13.00 h

mascareta higiènica reutilitzable tovallola
pel rentat de mans

altament recomanable
tinguin el calendari vacunal al dia

Amb naixement els anys 2014, 2015, 2016 i 2017

Amb naixement els anys 2009, 2010, 2011,

2012 i 2013

Naixement entre el 2009 i el 2017

:

: Escola a determinar.

El torn de setembre es farà a la Ludoteca.

:

- Les activitats poden variar en funció de les recomanacions vigents per
garantir les mesures de seguretat establertes per la Generalitat a
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

- Tots els infants que participin a les colònies hauran de dur de casa, dins la

seva bossa personal, una i una

.

- D'acord amb les mesures de seguretat establertes per la Generalitat a

conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, és que

els infants .

- Per evitar pèrdues porteu la roba dels infants marcada amb el nom i

cognom.

Horari

Lloc

Preus

(amb entrada i sortida esglaonada amb horaris establerts i punts

de convocatòria a determinar)

De les 13:00h a les 15:00h hi ha servei de menjador durant juny i juliol

Nombre de setmanes Inscripció 1r fill o filla Inscripció 2n fill o filla i +

1 setmana 55,00 €/  75,00 €* 49,50 €/  69,50 €*
2 setmanes 95,00 €/135,00 €* 85,50 €/125,50 €*
3 setmanes 140,00 €/200,00 €* 126,00 €/186,00 €*
4 setmanes 180,00 €/260,00 €* 162,00 €/242,00 €*
5 setmanes 210,00 €/310,00 €* 189,00 €/289,00 €*
Setembre 56,00 € 50,40 €
*Preu amb servei de menjador

Observacions urbanes:


