
COLÒNIES
Del 15 al 19 de juliol 2018

COM ARRIBAR?
Crta circumvalació s/n - 17834 Porqueres
Al costat de l’estanyol del Vilar.

PREUS:
Pels infants que estiguin apuntats al casal del 16 al 20 
de juliol (segons l’opció del casal):
     > Casal amb dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222 €
     > Casal sense dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277 €
Pels infants que no van al casal . . . . . . . . . . . . . . . .  350 €

Subvenció del casal pels nens i nenes  
empadronats del 25% d’aquests preus

BONIFICACIÓ QUOTA COLÒNIES FAMÍLIES NOMBRO-
SES I/O MONOPARENTALS:
Un fill/a inscrit a les colònies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 %
Dos fills inscrits a les colònies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 %
Tres fills inscrits a les colònies . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 %

FITXA DE SALUT
AL·LÈRGIES/ INTOLERÀNCIES (menjar, maquillatge, etc.)
______________________________________________________

DIETES O RÈGIM ESPECIAL
______________________________________________________

TÉ NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS? QUINES?
______________________________________________________

MALALTIES (prèvies a tenir en compte i actuals)
______________________________________________________

PREN MEDICAMENTS? QUINS?
______________________________________________________

AUTORITZACIONS

En/na _________________________________________________

amb DNI _______________________________________________

com a pare/mare/tutor/tutora del nen/a _______________________

______________________________________________________

Manifesta que: 

 SI   NO
Autoritza al seu fill/a assistir a les Colònies d’Estiu de Vilablareix.

 SI   NO
Autoritza a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries 
adoptar, en cas d’extrema urgència, sota direcció facultativa pertinent.

 SI   NO
Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialit-
zat, en el cas de necessitar atenció mèdica.

 SI   NO
Subministrar només antiinflamatoris (Trombocid) i analgèsics com-
postos de paracetamol (Epiretal), o ibuprofè (Dalsy), en cas de ne-
cessitat, per part de l’equip de dirigents.

Per tal de poder fer fotos i gravar en vídeo als vostres fills/es:

 SI   NO
DONO el meu consentiment per a l’ús de la seva imatge (Llei 1/1982, 
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat perso-nal i familiar 
i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’ac-
tivitat, ja sigui, televisió, web, revista, facebook de Vilablareix.

Vilablareix, __________ de ______________________ de 2018
Signatura:

Vine a les colònies, una  
experiència que no oblidaràs!

DURADA: El 25 de juny al 27 de juliol de dilluns a divendres. 

*El dia 25 de juliol és festiu i no es farà casal. 
 

EDATS I HORARIS: 

Nens i nenes de P3 a 6è (de 3 a 12 anys). 

Matí: de 9 a 1h. Dinar: d’1h a 3h. 

Tarda: de 3h a 6h.  

Del dia 15 al 19 de JULIOL, a més a més del Casal d’Estiu, es 

faran COLÒNIES D’ESTIU per els nens/es de P5 a 6è. Més 

informació al tríptic adjunt. 
 

LLOCS: 

Escola Madrenc. piscina, pavelló i voltants del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Subvenció del casal pels nens i nenes 
empadronats del 25% d’aquests preus 
 
BONIFICACIÓ QUOTA CASAL FAMÍLIES NOMBROSES I/O 
MONOPARENTALS: 
Un fill/a inscrit al Casal. ......................... 10 % 

Dos fills inscrits al Casal ........................ 15 % 

Tres fills inscrits al Casal ....................... 20 % 
 
 
 

DEL 25 DE JUNY AL 27 DE JULIOL 
Matí ----------------------------------------- 220€  
Matí + dinar -------------------------------- 420€ 
Matí + dinar + tarda----------------------- 590€  
Matí + tarda -------------------------------- 390€ 
Tarda ---------------------------------------- 170€ 
Tarda+ dinar ------------------------------- 324€ 

PER SETMANES (5 DIES) 
Matí ------------------------------------- 72€ 
Matí + dinar ---------------------------- 115€ 
Matí + dinar + tarda------------------- 180€ 
Matí + tarda ---------------------------- 135€ 
Tarda ------------------------------------ 64€ 
Tarda+dinar ---------------------------- 107€ 
Excursió -------------------------------- 41,5€ 

TELÈFONS. cas d’urgència: 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 
 

FITXA DE SALUT 

AL·LÈRGIES/ INTOLERÀNCIES (menjar, maquillatge, etc): 
 
 
DIETES O RÈGIM ESPECIAL: 
 
 
TÉ NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: 
QUINES? 
 
 
MALALTIES (prèvies a tenir en compte i actuals): 
 
 
PREN MEDICAMENTS? 
QUINS? 

 

 

AUTORITZACIONS 

En/na ______________________________________________  

amb DNI. __________________________________________  

com a pare/mare, o tutor/a del nena _________________  

 ___________________________________________________   

Manifesta que: 

SI  NO  

 

Autoritza al seu fill/a assistir al Casal d’Estiu de          

Vilablareix. 

 

Autoritza a les decisions medicoquirúrgiques que siguin       

necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota direcció 

facultativa pertinent. 

 

Per tal de poder fer fotos i gravar en vídeo als vostres fills/es: 
 
DONO el meu consentiment per a l ’ús de la seva imatge 

(Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimi-
tat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i 
mitjans relacionats amb l’activitat, ja sigui, televisió, web, 
revista, facebook de Vilablareix. 

 
 

Vilablareix,............................de........................................2018 

Signatura 

 

 

 

Només dinar: 9,50€, inclou vigilància d´1 a 3 de la tarda. Els   tiquets 

els podeu recollir a l’Ajuntament. 

El dia que els nens/es vagin a l’excursió de tot el dia s’hauran             

d’emportar el dinar. 

Servei de guarda (8 a 9 del matí):  

10,25€ setmana / 4,60€ esporàdics 

 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA:
Dimarts 17 d’abril, aproximadament a les 20.30 h  
(després de la reunió del casal ), a Can Gruart



Un estiu més, convidem als nens i nenes a marxar 
5 dies de colònies. a la Casa de Colònies El Vilà.

La casa de colònies El Vilà pertany al municipi de 
Porqueres, dins la comarca del Pla de l´estany, província 
de Girona. Té una superfície total de 6.500 m2 de terreny. La 
casa de colònies té una carpa de 70 m2, un porxo de 120 m2 i 
una taula ombrejada amb capacitat per 40 nens. També te-
nim diversos espais verds per poder jugar, descansar sota 
l´ombra d’un arbre o simplement contemplar l´estany que 
hi ha davant la casa. www.colonieselvilar.com

Què farem? .... Dins el centre d’interès del PATRIMONI 
CULTURAL farem d’arquitectes i artesans. També farem 
diferents jocs a l’aire lliure on gaudirem de la natura que 
ens envolta, fer excursions, tallers, gimcanes, disco,... i 
amb moltes ganes de passar-ho bé.

QUÈ CAL PORTAR A LES COLÒNIES?
•  Llençol de sota, coixí i coixinera
•  Sac de dormir o similar
•  Pijama
•  Necesser amb estris d’higiene personal
•  Tovallola dutxa
•  Una muda per cada dia i una de recanvi. Cada muda en  

una bossa de plàstic diferent
•  Bambes i calçat de recanvi
•  Protecció solar i gorra
•  Roba de mudar per assistir al sopar de gala
•  Repel·lent de mosquits
•  Cantimplora i motxilla petita
•  Lot
•  Roba d’abric per la nit o per si fa fred: pantaló llarg i jersei
•  Samarreta grossa per embrutir
•  Xeringues, pistoles d’aigua...
•  Xancletes, banyador i tovallola de piscina

La roba s’ha de portar marcada per evitar confusions en cas 
de pèrdua. Recomanem preparar la motxilla amb els vostres 
fills/es perquè sàpiguen què porten.

Els nens/es portadors de paràsits: pediculosi capil·lar, “polls”, han 
de seguir el tractament indicat per eradicar-los abans del comença-
ment de les colònies. En cas de detecció d’aquests paràsits s’avisarà 
a la família que els vinguin a recollir per seguir el tractament a casa. 
Podran tornar quan aquest hagi finalitzat amb èxit. Recordem que els 
polls marxen fàcilment però no les llémenes i /o larves.

DIES: Del diumenge 15 al dijous 19 de juliol

EDAT: De P5 d’Ed. d’Infantil fins a 6è d’Ed. de Primària

LLOC: casa de colònies El Vilà de Porqueres 
http://www.colonieselvila.com/

PLACES LIMITADES: 50 (es prioritzaran els nens/es del casal)

SORTIDA: cal portar els nens/es amb cotxes particulars a 
la casa de colònies, el diumenge a les 17 h.

TORNADA: es tornarà amb autocar a les 17 h davant dels 
mòduls d’infantil de l’escola al carrer Marroc.

PREINSCRIPCIÓ: Del 17 d’abril al 4 de maig a l’Ajuntament.
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimarts de 16 a 20 h.
En el moment de fer la preinscripció a les colònies s’haurà 
de portar:

• Full d’inscripció, amb l’autorització de participació a les co-
lònies, signada per la persona que tingui la pàtria potestat.

• Fitxa de salut, convenientment signada per la persona 
que tingui la pàtria potestat (darrera inscripció).

Els nens/es no inscrits en el casal a més a més hauran 
de portar:

• Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària o altre do-
cument acreditatiu del dret a la prestació a la sanitat 
pública o de l’assegurança mèdica privada.

En cas de sol·licitar una de les bonificacions de la quota 
adjuntar:
• Carnet família nombrosa i/o monoparental.

INSCRIPCIÓ: 
La primera setmana de juliol es cobrarà el 100%.
En el cas de donar-se de baixa, no es retornaran els diners 
a menys que hi hagi una causa justificada.

Segons el Decret 267/2016, 5 de juliol, el Departament treball, afers 
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya obliga a tots els casals 
a adjuntar a les inscripcions la fotocòpia de la tarja d’identificació 
sanitària i de la fitxa de salut, convenientment signada pel tutor/a.

INSCRIPCIÓ COLÒNIES D’ESTIU 2018
(si us plau escriviu amb lletra majúscula per evitar errors)

NOM ________________________________________________

COGNOMS ___________________________________________

DATA DE NAIXEMENT __________ / __________ / __________

EDAT __________________ CURS (acabat) __________________

ADREÇA _____________________________________________

POBLACIÓ _______________________________ CP _________

E-MAIL ______________________________________________

PES DEL NEN/A (si s’ha prendre paracetamol o ibuprofè)________

TELÈFONS en cas d’urgència

Pers. contacte:___________________ Tel. ___________________

Pers. contacte:___________________ Tel. ___________________

Pers. contacte:___________________ Tel. ___________________

Pers. contacte:___________________ Tel. ___________________

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
IBAN

                                                            

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

continua >

DURADA: El 25 de juny al 27 de juliol de dilluns a divendres. 

*El dia 25 de juliol és festiu i no es farà casal. 
 

EDATS I HORARIS: 

Nens i nenes de P3 a 6è (de 3 a 12 anys). 

Matí: de 9 a 1h. Dinar: d’1h a 3h. 

Tarda: de 3h a 6h.  

Del dia 15 al 19 de JULIOL, a més a més del Casal d’Estiu, es 

faran COLÒNIES D’ESTIU per els nens/es de P5 a 6è. Més 

informació al tríptic adjunt. 
 

LLOCS: 

Escola Madrenc. piscina, pavelló i voltants del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Subvenció del casal pels nens i nenes 
empadronats del 25% d’aquests preus 
 
BONIFICACIÓ QUOTA CASAL FAMÍLIES NOMBROSES I/O 
MONOPARENTALS: 
Un fill/a inscrit al Casal. ......................... 10 % 

Dos fills inscrits al Casal ........................ 15 % 

Tres fills inscrits al Casal ....................... 20 % 
 
 
 

DEL 25 DE JUNY AL 27 DE JULIOL 
Matí ----------------------------------------- 220€  
Matí + dinar -------------------------------- 420€ 
Matí + dinar + tarda----------------------- 590€  
Matí + tarda -------------------------------- 390€ 
Tarda ---------------------------------------- 170€ 
Tarda+ dinar ------------------------------- 324€ 

PER SETMANES (5 DIES) 
Matí ------------------------------------- 72€ 
Matí + dinar ---------------------------- 115€ 
Matí + dinar + tarda------------------- 180€ 
Matí + tarda ---------------------------- 135€ 
Tarda ------------------------------------ 64€ 
Tarda+dinar ---------------------------- 107€ 
Excursió -------------------------------- 41,5€ 

TELÈFONS. cas d’urgència: 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 

Pers. contacte:  telf:_______________________ 
 

FITXA DE SALUT 

AL·LÈRGIES/ INTOLERÀNCIES (menjar, maquillatge, etc): 
 
 
DIETES O RÈGIM ESPECIAL: 
 
 
TÉ NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: 
QUINES? 
 
 
MALALTIES (prèvies a tenir en compte i actuals): 
 
 
PREN MEDICAMENTS? 
QUINS? 

 

 

AUTORITZACIONS 

En/na ______________________________________________  

amb DNI. __________________________________________  

com a pare/mare, o tutor/a del nena _________________  

 ___________________________________________________   

Manifesta que: 

SI  NO  

 

Autoritza al seu fill/a assistir al Casal d’Estiu de          

Vilablareix. 

 

Autoritza a les decisions medicoquirúrgiques que siguin       

necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota direcció 

facultativa pertinent. 

 

Per tal de poder fer fotos i gravar en vídeo als vostres fills/es: 
 
DONO el meu consentiment per a l ’ús de la seva imatge 

(Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimi-
tat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i 
mitjans relacionats amb l’activitat, ja sigui, televisió, web, 
revista, facebook de Vilablareix. 

 
 

Vilablareix,............................de........................................2018 

Signatura 

 

 

 

Només dinar: 9,50€, inclou vigilància d´1 a 3 de la tarda. Els   tiquets 

els podeu recollir a l’Ajuntament. 

El dia que els nens/es vagin a l’excursió de tot el dia s’hauran             

d’emportar el dinar. 

Servei de guarda (8 a 9 del matí):  

10,25€ setmana / 4,60€ esporàdics 

 

 

 


