Les Tardes d’Estiu al Carrer
7a. edició
Del 28 de juny al 10 de setembre 2021
Les Tardes d’Estiu al Carrer és una programació d’activitats gratuïtes de lleure i
esport per a infants i joves que tindrà lloc durant el període d’estiu a les diferents
places i parcs de la ciutat. La programació ofereix una oferta molt variada d’activitats d’oci saludable i educació per al desenvolupament, amb l’objectiu d’afavorir i
promocionar la convivència ciutadana al medi obert.

La proposta d’activitats dels casals d’estiu 2021 que s’oferirà als infants es basarà
en la sostenibilitat i la vida sostenible; hi haurà una gran varietat d’activitats durant
el període d’estiu que combinarà lleure, multiesports, cultura i formació. Aquestes
activitats ens permetran conèixer diferents espais de la ciutat així com també prendre
consciència de tot el que ens envolta.

Aquest 2021, la programació de Les Tardes d’estiu al carrer constarà d’11 setmanes d’activitats que tindran formats diferents, ja que inclourà espectacles (titelles,
teatre, música, contes, pallassos... ), tallers (de pintura, de circ, d’estampació, de
reparació de bicicletes... ), exhibicions ( workout, skates...), jocs i esports diversos.

Per poder crear aquest engranatge d’activitats treballem conjuntament des de les
regidories de Joves, Esports, Ciutadania, Educació i Medi ambient.

Les propostes que formen part de la programació s’han dissenyat conjuntament
amb diverses entitats socials, educatives i culturals de la ciutat, amb la finalitat de
reforçar la inclusió i la participació. Aquest treball comunitari a més pretén crear
espais per aprendre a viure en un món divers i complex i fomentar valors educatius
com ara la convivència, la sostenibilitat, la interculturalitat i el respecte al medi
ambient, entre d’altres.

Recursos d’altres entitats:

Aquest any, la programació es continuarà adaptant a les recomanacions establertes
amb relació a les mesures de seguretat i higiene del moment.

Per a més informació: www.viuelcarrer.cat

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

Estigues al dia i digues la teva

vic.educacio

@vic_educacio

educacio.vic.cat

Casals estiu
2021 Vic

Estiu XS

Infants de P3 a P5
nascuts entre els anys
2015-2017 (ambdós
inclosos)

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

Escola la Sínia
Escola Vic Centre
Escola Andersen
Escola Estel***
(tots els casals disposen
de servei de menjador)

Estiu S

Infants de 1r fins a 3r
nascuts entre els anys
2012 i 2014 (ambdós
inclosos)

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

Escola la Sínia
Escola Vic Centre
Escola Andersen
Escola Estel***
(tots els casals disposen
de servei de menjador)

Estiu M

Infants de 4t fins a 6è
nascuts entre els anys
2009 i 2011 (ambdós
inclosos)

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

Escola la Sínia
Escola Vic Centre
Escola Andersen
Escola Estel***
(tots els casals disposen
de servei de menjador)

Del 28 de juny
al 30 de juliol
__
Del 30 d’agost
al 10 de setembre

Del 28 de juny
al 30 de juliol
__
Del 30 d’agost
al 10 de setembre

Del 28 de juny
al 30 de juliol
__
Del 30 d’agost
al 10 de setembre

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)

Procés
d’inscripció
Inscripció
Del 17 al 31 de maig, ambdós
inclosos. A través de:
casalsestiu.vic.cat
En cas de dubtes en el procés d’inscripció podeu trucar a l’OAC 360, 93 595 48 04,
servei a disposició de la ciutadania per al suport en la tramitació electrònica.

De 9 a 13h*
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9 a 15h*
64€ / setmana (61€**/ setmana)

En cas de no poder realizar la inscripció de manera telemàtica, des de l’OAC
us atendrem presencialment amb cita prèvia (podeu demanar-la a la web
www.vic.cat o trucant al 93 886 21 00).
Un cop formalitzada la inscripció, 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 justifcar amb un certifcat mèdic
i les proves corresponents.

Bus Bici

Estiu L

Joves de 1r a 2n ESO
nascuts entre els anys
2007 - 2008 (ambdós
inclosos)

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

Vicjove
(tots els casals disposen
de servei de menjador)

Del 28 de juny
al 30 de juliol

De 9.30 a 13.30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)

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

Per ampliar
informació

Estiu XL

Joves de 3r i 4t d’ESO
nascuts entre els anys
2005 - 2006 (ambdós
inclosos)

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

Vicjove
(tots els casals disposen
de servei de menjador)

Del 28 de juny
al 30 de juliol

*Rebuda: De 8.30 a 9.00h *Recollida: De 13:00h a 13.30h **Famílies nombroses i monoparentals. *** Només per a alumnat de l’escola.

De 9.30 a 13.30h
25€ / setmana (22€**/ setmana)
De 9:30 a 15h
64€ / setmana (61€**/ setmana)

Casals d’estiu municipals
educacio.vic.cat
www.feduart.cat
casalsestiu@vic.cat
Tel. 93 886 21 00
Mòbil 681 372 494
C. de les Basses, 3

Vicjove/
Cívicus
www.vicjove.cat
vicjove@vic.cat
Tel. 93 889 17 67
Mòbil 609 153 985
C. Bisbe Morgades, 15

