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El Campus d'hivern és un espai que volem
compartir amb vosaltres aquest Nadal,
amb una planificació orientada al temps
de lleure, activitats lúdiques i divertides.

El nostre objectiu és que els infants
gaudeixin del seu temps de lleure d'una
manera activa, aprenent i experimentant
amb activitats divertides i dinàmiques,
tenint sempre present la nostra tasca
educativa.

A través de diferents recursos didàctics
construirem un món màgic on els nens i
nenes participaran en tasques que
permeten el desenvolupament d'habilitats
de relació amb l'entorn, de solidaritat, de
respecte i la companyonia.

Trobareu un ambient proper, familiar i
engrescador.

 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, de creació i
imaginació, d'aprenentatge i de diversió.

Campus +Khivern 



MITJANS
P3 a P5 1R a 3R

 

SERVEIS QUE US OFERIM

GRUPS

Acollida Matí
7.50 a 9.00 hores

Campus
*9.00 a 13.30 hores  

Servei de carmanyola
*13.30 a 15.00 hores

PETITS

*S'obriran les portes del campus a les 8:50 h.
*Els nens i nenes que es quedin a dinar al campus, hauran de portar la seva carmanyola amb el
dinar (que es pugui escalfar, perquè hi haurà microones) i els seus estris.

MITJANS GRANS
4T a 6È1R a 3R

DEL 27 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER



ACTIVITATS I TALLERS

CUINA

I MOLTES MÉS ACTIVITATS...



PREUS DEL CASAL 
CAMPUS DE 9 A 13.30 HORES

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

SET 1 (27 al 31 desembre): 65 €SET 1 (27 al 31 desembre): 65 €

SET 2 (3 al 5 gener): 40 €SET 2 (3 al 5 gener): 40 €

TOT EL CASAL: 95 €TOT EL CASAL: 95 €

FAMÍLIA NOMBROSA TOT CASAL: 90 €*FAMÍLIA NOMBROSA TOT CASAL: 90 €*

                                  SOCIS AMPASOCIS AMPA
SET 1 (27 al 31 desembre): 69 €SET 1 (27 al 31 desembre): 69 €

SET 2 (3 al 5 gener): 44 €SET 2 (3 al 5 gener): 44 €

TOT EL CASAL: 103 €TOT EL CASAL: 103 €

FAMÍLIA NOMBROSA TOT CASAL: 98 €*FAMÍLIA NOMBROSA TOT CASAL: 98 €*

        NO SOCIS I INFANTS DE FORA L'ESCOLANO SOCIS I INFANTS DE FORA L'ESCOLA

SERVEI ACOLLIDA MATÍ I SERVEI CARMANYOLA MIGDIA

SET 1 (27 al 31 desembre): 14 €SET 1 (27 al 31 desembre): 14 €

SET 2 (3 al 5 gener): 8,40 €SET 2 (3 al 5 gener): 8,40 €

SERVEI ESPORÀDIC: 3,50 €SERVEI ESPORÀDIC: 3,50 €

                                  ACOLLIDA MATÍACOLLIDA MATÍ
SET 1 (27 al 31 desembre): 21 €SET 1 (27 al 31 desembre): 21 €

SET 2 (3 al 5 gener): 16,80 €SET 2 (3 al 5 gener): 16,80 €

SERVEI ESPORÀDIC: 5 €SERVEI ESPORÀDIC: 5 €

                        SERVEI CARMANYOLASERVEI CARMANYOLA

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS PER NEN/A

*Per tal de poder tenir el descompte de família nombrosa és imprescindible inscriure a 3 o
més fills/es al campus.

*Pel servei de carmanyola heu de portar el dinar amb una carmanyola i els estris per
menjar. Els monitors/es escalfaran el dinar amb microones.Els infants inscrits a l'escola
Vedruna no han de pagar l'assegurança perquè ja estan coberts.

*Els infants inscrits a l'escola Vedruna no han de pagar l'assegurança perquè
ja estan coberts.



Heu d'entrar a la nostra pàgina web: www.meskelleure.cat i clicar 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 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 els serveis

contractats. Aquest pagament no es farà efectiu en el moment de la inscripció. Per

seguretat +klleure no te accés a la numeració de la targeta bancària, només una referència

que ens envia el sistema bancari.

Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb els serveis o contractats amb

una contrasenya i codi d’usuari per poder descarregar  l’app de  TPVEscola (disponible per

Android i iOS) impressindible pels serveis esporàdics. 

Les inscripcions seran online i heu de seguir els següents passos:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PERIÓDE D'INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS ONLINE



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:


