Jaume I, 13
08720 Vilafranca del
Penedès
93 892 06 46
gepvilafranca@gmail.com
www.gepvilafranca.cat

Estiu 2020 GEP Vilafranca
Benvolgudes famílies,
Després de 3 mesos de molta incertesa, reunions, debats, d’escoltar l’opinió de les famílies i de
conèixer les diferents posicions de la gent que es veu involucrada en aquesta situació, l’equip de
monitors i monitores del GEP Vilafranca hem acordat tirar endavant les activitats de lleure
corresponents a aquest estiu 2020.
L’objectiu d’aquest comunicat és explicar-vos com funcionaran les inscripcions i preinscripcions de
les diferents activitats, tant pel que fa a les colònies a la Casa de Penyafort, com els Campaments
per als joves.
TORNS DE COLÒNIES A PENYAFORT
Pel que fa als diferents torns de les colònies d’estiu de Penyafort, finalment sí que donarem
l’oportunitat de venir als infants de fora l’esplai. Cal remarcar que donarem prioritat als infants que
han assistit al curs 2019-2020. Aquests, tindran plaça reservada i es poden inscriure directament.
Pel que fa als infants que no han participat en aquest curs, hauran de fer una preinscripció
mitjançant un formulari online i posteriorment, entraran al sorteig per a les places que queden
lliures.
Aquest any, l’horari en el que estarem oberts és lleugerament diferent.
Obrirem de 19:30 a 21:00 els dies següents:
-

1r TORN: Dimecres 10 i 17 de juny. Cursos: P4-3r de primària (2019-2020)

-

2n TORN: Dijous 11 i 18 de juny. Cursos: 4t i 5è de primària (2019-2020)

-

3r TORN: Divendres 12 i 19 de juny. Cursos: 6è primària i 1r d’ESO (2019-2020)

Per evitar aglomeracions durant les inscripcions, obrim per torns els diferents dies de la setmana.
Per aquest motiu, també us demanem que si veniu, sigui únicament per aclarir dubtes que us
puguin sorgir, i prioritzeu l’entrega de documents a través d’un sobre a la bústia de Can Trabal.
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Inscripcions dels infants que hagin assistit al curs 2019-2020
Els nens i nenes que hagin participat al curs d’esplai 2019-2020 ja poden portar la documentació
necessària per realitzar la inscripció des d’avui fins el dia 19 de juny. Els que no hagin portat la

documentació per inscriure’s abans de la data límit entraran al sorteig de preinscripció dels infants
de fora de l’esplai. Recordem que la documentació necessària és la següent:
-

Fitxa d’inscripció emplenada*

-

Fotocòpia DNI (ambdues cares)

-

Fotocòpia de la targeta sanitària (ambdues cares)

-

Fotocòpia del llibre de vacunes.

-

Comprovant bancari del pagament.

-

Foto carnet.

-

Declaració responsable per les famílies.

Definició d’aspectes importants de cara a les inscripcions:
-

Fitxes d’inscripció
En els següents enllaços podeu trobar les diferents fitxes d’inscripció corresponents a cada
torn:

-

-

1r torn opció 5 dies

-

1r torn opció 10 dies

-

2n torn

-

3r torn

Vacunes
Des de la Generalitat de Catalunya, ens recomanen que tots els infants assistents a les
activitats d’estiu, tinguin el calendari vacunal actualitzat. Degut a l’excepcionalitat del
moment, l’equip de monitores i monitors creiem que és un element molt important a tenir
present.

-

Pagament
Per les famílies de l’esplai que ho necessitin, com cada any, oferim la possibilitat de
realitzar el pagament fraccionat en dos mesos. Un primer pagament de 100€ al mes de
juny i el segon pagament de 180€ al mes de juliol.
Grup Esplai Parroquial de Vilafranca

Jaume I, 13
08720 Vilafranca del
Penedès
93 892 06 46
gepvilafranca@gmail.com
www.gepvilafranca.cat

-

Declaració responsable per les famílies
AQUEST ÉS UN DOCUMENT NOU I IMPRESCINDIBLE PER PODER ANAR DE
COLÒNIES. Consisteix en una declaració de diferents aspectes molt rellevants respecte la
situació de pandèmia que estem vivint. D’aquest document només s’ha d’emplenar les 4
primeres caselles, ja que la resta són de caràcter previ a la realització de les colònies i us
demanarem que l’empleneu més endavant (parla dels 14 dies previs a marxar). Podeu
trobar el document AQUÍ.

Preinscripcions dels infants que no hagin assistit al curs 2019-2020
De cara a les famílies que vulgueu inscriure el vostres fills/es a les colònies de Penyafort, però que
no han participat al curs d’esplai 2019-2020, el que heu de fer és emplenar un formulari online de
preinscripció. Podeu accedir al formulari clicant AQUÍ. Aquest formulari estarà obert fins el dia 19
de juny.

Un cop hagueu emplenat el formulari, entrareu a una llista numerada per ordre de preinscripció. El
dia 20 de juny farem un sorteig en el qual es traurà un número aleatori, i a partir d’aquest número

agafarem el nombre d’infants que puguem prendre de colònies en funció de les places que ens
quedin disponibles. Posteriorment, contactarem amb les famílies que hagin obtingut la plaça.

Així doncs, us recomanem com hem dit anteriorment, que la documentació la deixeu directament a
la bústia de Can Trabal, i que feu servir els horaris en què estarem oberts per resoldre possibles
dubtes que us puguin sorgir.

CAMPAMENTS
Pel que fa als diferents torns de campaments, la situació és molt incerta, ja que està clar que no es
realitzaran uns campaments convencionals. Els monitors i monitores dels grups de campaments
estan treballant per buscar solucions i alternatives per tal que els joves puguin gaudir d’un estiu
diferent però no menys important. Properament us donarem més informació al respecte.
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Per acabar, des de l’equip de monitors i monitores del GEP Vilafranca us volem donar les gràcies
de tot cor per confiar en nosaltres una vegada més i ara encara més davant d’aquesta situació tan
excepcional com la que estem vivint. No serà un estiu fàcil per ningú, però creiem en la nostra
tasca i creiem que els infants i joves mereixen gaudir d’activitats de lleure durant un estiu diferent.
Ens readaptarem i reinventarem per procurar organitzar les activitats el millor possible sempre
respectant les mesures de seguretat i d’higiene per seguir lluitant contra la pandèmia.

Moltíssimes gràcies,
Atentament,
L’Equip de monitores i monitors del GEP Vilafranca.
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