ESCOLA D’ESTIU 2018
Adreçat a: Infants des de 3 anys (nascuts al 2014) fins a 12 anys (nascuts al 2006).
Sol·licituds: Podeu trobar el full de matrícula a la plana web de l’Ajuntament, www.ajsencelles.net o bé
directament a l’Escoleta Els Molins i a la biblioteca.
Reunió informativa. Dia 11 de juny a les 18.30h a l’aula polivalent de l’Escola Can Bril.
Matrícula: Fins el 16 de juny. Si es lliura la documentació requerida dins del termini establert,
s’obtendrà un descompte/bonificació de 10€, sobre el preu que marquen les activitats d’estiu.

Matinera
(7’30h a 9h)

Activitats d’estiu
(9h a 14h)

Menjador i ludoteca
(14h a 16h)

Juny (del 25 al 30)

10 €

75 €

35 €

Juliol complet

25 €

190 €

135 €

Agost complet

25 €

190 €

135 €

Una quinzena seguida

15 €

105 €

70 €

Dll/ Dx i Dv (un mes sencer)

18 €

135 €

84€

Setmana

8€

65 €

35 €

Setembre (del 3 a l’11)

12 €

80 €

49 €

*No es permeten altres combinacions de matrícula
Els serveis de juny i setembre queden subjectes a un nombre mínim de 8 inscrits i es duran a terme a les
instal·lacions de l’Escoleta Els molins. Al juliol i agost ens traslladarem a l’Escola Can Bril.
Els preus inclouen: Assegurances a infants i monitors/es, contractació del personal responsable, ús d’instal·lacions,
piscina municipal i materials per a les activitats.
Preu per dies aïllats: Només és possible en el servei de matinera (2,5€/dia) i en el de menjador (7€/dia)
Bonificacions per germans/es: En el supòsit de 2 o més germans/es matriculats i triar l’opció de mes complet, es
descomptaran 10€ del preu final a partir del segon/a germà/na.
*L’Ajuntament aporta 20€ per a cada infant inscrit, que ja estan descomptats del preu de la graella.
* El servei de matinera es farà SEMPRE a l’Escoleta Els Molins i just abans de començar les activitats, un
monitor/a farà el trasllat cap a l’Escola Can Bril i l’acompanyarà al seu grup de referència.
DOCUMENTACIÓ INDISPENSABLE QUE S’HA D’ENTREGAR
ü

FULL D’INSCRIPCIÓ EMPLENAT

ü

FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE L’INFANT

ü

FOTOCÒPIA DEL DNI INFANT

ü

FOTOCÒPIA DNI PARE/MARE/TUTORS

Telf. 971874061 correu e-:estiuasencelles@gmail.com

