
                                                                                   
 

L’Escola d’Estiu de Vinalesa i el Campament Urbà  
(Servei de Conciliació) es preparen per obrir en 
mesures especials. 

L’Ajuntament de Vinalesa està preparant l’Escola d’Estiu i el Campament Urbà, que es 
realitzaran enguany en una serie de restriccions i de mesures especials, degut a la situació actual 
provocada per la Covid-19, açò permetrà a les famílies del municipi, conciliar la vida laboral i 
familiar, sobretot ara que moltes i molts comencen a treballar o reobrin els seus negocis.  

L’Escola d’Estiu, va dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 6 a 15 anys, tornarà en Juliol amb 
canvis en respecte a anys anteriors, per tal de garantir la seguretat i seguint en les directrius i 
mesures que marquen les autoritats sanitàries. 

Per complir amb les normes de distànciament social, el consistori ha decidit ampliar, amb 
respecte als anys anteriors, el nombre d’instal·lacions municipal obertes, per prestar este servei, 
i la quantitat de monitors per alumnes, per garantir la seua protecció i cura. 

Les instal·lacions que donaran este servei seran les següents: 

-La Biblioteca  -El Col·legi Públic  -L’ Espai Jove  -L’Espai Cultural La Nau  - Poliesportiu 

S’està dissenyant una Escola d’Estiu Municipal amb activitats que complisquen en les normes 
de seguretat pertinents, per la qual cosa, es possible que hi hagen activitats, com les que se 
practiquen a la piscina, que no es podran realitzar enguany. 

Canvis en respecte a l’any passat: 

 De la mateixa manera, el consistori té previst continuar en el servei de menjador, amb 
la diferència de que NO es podran contractar dies solts. 

 Les inscripcions seran per a tot el mes o quinzenalment, sense possibilitat de fer 
fraccions inferiors. 

 Es prioritzarà també, que els progenitors/es o tutors/es treballen de manera presencial. 

 El període per inscriure’s es des del Dimecres 10 de juny fins el Divendres 19 de juny 
de 2020. 

 Les inscripcions es podran realitzar telemàticament a través de la Seu Electrònica 
vinalesa.sede.dival.es emplenant una instància genèrica i adjuntant la documentació 
(necessari certificat digital) o a través del telèfon 96 149 15 32. 


