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Aquest any serà el primer campus d'estiu
organitzat a l'escola Vedruna.
El campus serà per nens de P3 a 6è de
primària i per joves de 1r a 4rt ESO.

Sabem que serà un Campus d'Estiu
especial i diferent a causa de la Covid-19,
però estem segurs que els vostres fills/es
es divertiran i gaudiran d'un campus ple
d'aventures i experiències.

Haurem de seguir les indicacions de
PROCICAT referent a les mesures de
seguretat com a les indicacions que facin
en les gestions de casals d'estiu. Per
aquest motiu aquest campus pot patir
alguna variació en el moment de la
realització.

QUI SOM?
Som l'empresa +klleure, una empresa
catalana especialitzada en la gestió de
serveis educatius, esportius i de lleure en
diverses escoles, instituts, ajuntaments i
empreses d'arreu del Penedès, de l’Anoia i del
Garraf.

Entenem els casals de vacances, com un
espai d'educació en valors, un temps de
creixement personal, creatiu, d'aprenentatge
i diversió.

+KESTIU VEDRUNA

DISSENY SAMARRETA



 

L'eix d'ambientació del grup Junior de joves
serà 1,2,3 Acció! En aquest campus els i les
joves duran a terme activitats relacionades
amb la televisió, però sent ells els
protagonistes i reporters del campus.

Farem activitats relacionades amb l'edició
de vídeos, utilitzarem xarxes socials com el
Tic Toc creant un perfil privat de l'Estiu
Jove Vedruna i durem a terme activitats on
el desenvolupament creatiu de cadascú
serà el punt fort del casal. A més a més
tindran un seguit d'activitats esportives,
gimcanes i diversió assegurada!

+KESTIU JOVE
Estiu jove és una proposta adreçada a nois i
noies d'educació secundària ( de 1r a 4rt
ESO), que ja són, o almenys es consideren,
massa grans per a anar al casal
convencional d'infants.

Els i les joves realitzaran les mateixes
sortides que el campus d'infants, però a més
a més, realitzaran altres sortides adaptades
a les seves edats i acompanyats sempre dels
seus monitors/es.

Realitzaran també anglès dos dies a la
setmana i en el taller de robòtica serà de
drons.

1,2,3 ACCIÓ



 

SERVEIS QUE US OFERIM

GRUPS

Acollida Matí
8.00 a 9.00 hores

Campus
*9.00 a 13.00 hores  

Servei Menjador
*13.00 a 15.00 hores

PETITS MITJANS
P3 a P5 1R a 3R

*S'obriran les portes del campus a les 8:50 h .
*Els nens i nenes que es quedin a dinar al campus, els menús seran del
càtering de l'empresa Teno.

MITJANS GRANS JUNIORS
1R A 4RT ESO4RT A 6È1R A 3R

DEL 28 DE JUNY AL 30 DE JULIOL



Tots aquests condicionants imposen un
esforç afegit per a tot l'equip, però
aquest esforç creiem que val la pena per
poder oferir als infants un espai segur
sense perdre l'essència dels casals.

Haurem de seguir les indicacions de
l'estat referent a les mesures de
seguretat com a les indicacions que facin
en les gestions de casals d'estiu, per
aquest motiu aquest casal pot patir
modificacions.

Els protocols i normatives del casal per
fer front a la Covid 19, vindran
determinats pel PROCICAT i sereu
informats una vegada ens informin.

PROTOCOLS I MESURES

La irrupció de la pandèmia generada per la
covid-19, ha condicionat l'organització i
promoció d'activitats que du a terme
+Klleure.

L'objectiu que ens ha mogut en tot moment
a l'hora de plantejar les activitats i serveis
ha estat la necessitat de propiciar i garantir
l'experiència educativa, inclusiva, de
socialització i de convivència a infants,
adolescents i joves.

Som conscients, també, que donar
compliment a aquests protocols, ha
implicat alterar substancialment la
naturalesa de moltes activitats i serveis,
fins i tot renunciant a altres elements que
en són propis i definitoris del casal, com
ara el contacte estret, la vida en gran grup
i l'experiència de compartir hàbits i
situacions quotidianes. 



 

Els joves realitzaran una hora diària de reforç
amb l'ajuda dels monitors i monitores amb
l'objectiu de repassar i complementar
continguts del curs escolar.

Aquesta activitat es realitzarà durant el
servei de menjador. Després de dinar els joves
tindran un espai per a desenvolupar aquesta
activitat.

ACTIVITATS 
ANGLÈS I SPEAKING
Dos dies a la setmana, tots els grups
duran a terme activitats amb  anglès per
ampliar coneixements i vocabulari de
forma divertida i dinàmica.

A través de l'aprenentatge per immersió,
garantim que els nens/es aprenen anglès
amb naturalitat.

ROBÒTICA AMB TBKIDS
TbKids és una empresa de Sant Cugat del
Vallès que du a terme activitats de
tecnologia creativa per a infants i joves, amb
un mètode propi i innovador d'aprenentatge,
interactiu i dinàmic, basant-se en els
conceptes de STEAM, utilitzant les noves
tecnologies en tots els seus projectes.
Al nostre campus de joves realitzarem un
taller de drons.

ACADEMY TIME



 

SORTIDES PER JOVES

Salting i platja
Al matí anirem al Salting
de Vilanova i la Geltrú i

quan acabem anirem a la
platja. 

La Bauma Cinema Kubrik
En aquesta sortida ens

iniciarem a l'escalada i a
les teles. 

Aquesta sortida la farem a
Vilafranca del Penedès al

cinema Kubric amb tots els
infants del casal.

Voleibol platja
Anirem a la platja amb

tren o bus i realitzarem un
campionat entre els

membres del casal de
Vedruna amb un altre

casal de la zona.

Caminada i Pàdel
Anirem caminant fins a les
Cabanyes per camins i allà
farem un torneig de Pàdel
al club pàdel indoor Les

Cabanyes .

Visita Espai Jove
La Nau

Visitarem l'Espai Jove La
Nau  per poder ensenyar

els joves els espais i el que
els ofereix aquest espai de

joves.



 

TALLER D'INCLUSIÓ: Realitzarem un taller d'inclusió amb Mas Albornà a
les seves instal·lacions.
DANSES URBANES: Tindrem un monitor titulat en danses urbanes on els
joves podran provar diferents estils com el Breakdance, el hip hop, el
locking...
MASTER XEF:  Farem un taller de "Cuina sense pares". Els joves  hauran de
comprar els aliments amb un pressupost tancat per les botigues de la zona
i hauran d'elaborar una recepta en grup. Una vegada finalitzada durem a
terme el concurs "Master Xef" on els monitors/es hauran de provar les
receptes fetes i valorar-les.
ESPORTS: Un dia a la setmana realitzarem diferents esports a la zona
poliesportiva de Vilafranca.
DEFENSA PERSONAL: Realitzarem un taller de defensa personal per
aprendre les tècniques de defensa amb l'escola Chois de Vilafranca.
TALLER SCOOTER: Realitzarem un taller d'esports de lliscament on els
joves podran aprendre els trucs bàsics d'aquest esport amb la nostra escola
+kskate.
TALLER ART MURAL: Realitzarem amb un tallerista especialitzat un taller
d'art mural on els joves aprendran les tècniques i implantaran un disseny a
una paret de l'escola.
PRIMERS AUXILIS: La Creu Roja vindrà a l'escola i ens ensenyarà les
tècniques que hauriem de saber de primers auxilis.
RALLY FOTOGRÀFIC: Realitzarem una gimcana amb els joves on hauran de
fer fotografies i proves per la vila.
FALCONS VILAFRANCA: Farem un taller al local dels Falcons.
I MOLT MÉS....

 

COL.LABORACIONS I TALLERS



PREUS DEL CASAL 

Preu per setmana soci AMPA Veduna:  57 €/setmana

Preu per setmana no socis Ampa o nens de fora l'escola: 61 €/setmana

CAMPUS D'ESTIU DE 9 A 13 HORES (entrades a partir de les 8:50 h)

       Descompte del 5% per apuntar al campus tres o més germans

Preu nen/a setmana : 13 €/setmana

Preu nen/a esporàdic: 3,50 €/dia

ACOLLIDA MATÍ (8.00 A 9.00 HORES):*

Preu nen/a setmana : 39 €/setmana

Preu nen/a esporàdic: 8,50 € /dia

SERVEI MENJADOR: (13.00 A 15.00 HORES)*

Bauma: 8,50 € / participant

Salting i platja: 15 € / participant

Cinema Kubrik: 6,50 € / participant

Voliebol platja:  4 €/ participant

SORTIDES

Preu nen/a assegurança d'accidents obligàtoria : 4 €

participant/tot el casal 

Samarreta identificativa: 5 € 

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS I SAMARRETA



Heu d'entrar a la nostra pàgina web: www.meskelleure.cat i clicar a l'enllaç que us surt

a la web. 

Seleccioneu el Municipi de Vilafranca del Penedès i el seu campus.

Completeu les dades personals que us demanem.

Una vegada omplertes, heu de clicar següent. Una vegada entreu a la següent pàgina

haureu de clicar les setmanes que us voleu inscriure al campus, sortides... i veureu que a

sota del quadrant se us aniran afegint.

Una vegada tingueu tots els serveis que necessiteu, comproveu que estigui tot correcte i

clicar següent.

 Us demanem que poseu les dades de la targeta bancària amb la qual pagareu les

activitats o serveis. Aquest pagament no es farà efectiu en el moment de la inscripció,

sinó que es realitzarà just a l’inici del campus. Per seguretat no tenim accés a la

numeració de la targeta bancària en cap moment, només una referència que ens envia el

sistema bancari.

Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb els serveis o activitats que us

heu inscrit juntament amb una contrasenya i codi d’usuari per si us voleu descarregar 

 l’app de TPVEscola (disponible per Android i iOS). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Una vegada es finalitzi el primer període d'inscripcions no assegurem que tinguem

plaça en el segon període.

Una vegada es realitzen les inscripcions des de la nostra plataforma, us demanarà el

número de targeta bancària, però no es farà cap cobrament fins a l'inici del campus.

En el cas de no voler fer les sortides programades, els participants no podran assistir

al casal perquè tots els monitors/ES se'n aniran a la sortida.

L'assegurança d'accidents és un import fix encara que s'inscrigui el participant en

setmanes soltes.

El servei d'acollida de matí com el servei de menjador hi ha un mínim de 8 nens fixos

per a poder oferir el servei. En cas de no arribar als mínims us ho comunicarem abans

de l'inici del campus.

El dinar serà de càtering i ens el subministrarà l'empresa Teno.

Els serveis esporàdics (acollit matí i servei menjador) haureu d'utilitzar l'aplicació

TPVEscola per poder-los gestionar amb els codis d'usuari i contrasenya que us

arribarà en el mail a l'hora de la inscripció.

1R PERÍODE D'INSCRIPCIONS: Del 3 al 26 de maig

2N PERÍODE D'INSCRIPCIONS: Del 26 de maig al 12 de juny

 

Les inscripcions seran online i heu de seguir els següents passos:

PERIÓDE D'INSCRIPCIONS



WWW.MESKELLEURE.CAT

C/Migd ia  nº31  o f i c ina  1B

Vi la f ranca  de l  Penedès

ho la@meske l leure . cat

TEL :  645  627  627

Segueix a Meskelleure a les Xarxes Socials:




