Escola d’Estiu 2019
Sol·licituds: Podreu trobar el full de sol·licitud a la Biblioteca Municipal o a l’Ajuntament. També el
podeu descarregar a la web de l’Ajuntament: www.sencelles.cat
Reunió informativa: dia 5 de juny a les 19h a la Biblioteca Municipal.
Matrícula: del 5 de juny al 18 de juny. Podeu entregar la documentació a l’Ajuntament (de 8 a 14
h) i/o a la Biblioteca (de 16 a 19 h).
Edats: infants partir dels 3 anys (nascuts 2015) fins als 11 anys (2008)
On: es durà a terme a les instal·lacions del CEIP Can Bril.
Quan: El servei s’oferirà durant la darrera setmana de juny i durant els mesos de juliol i agost. No
realitzarem el servei durant el setembre.

Els preus inclouen: Assegurances infants, contractació i assegurança de monitors/director, ús de
material per a totes les activitats, ús d’instal·lacions pròpies i de la piscina municipal.
Preus per dies aïllats: Només és possible en el servei de matinera (1,5 €/dia) i en el menjador (6
€/dia)
Bonificacions per a famílies: En el cas de ser 2 o més germans matriculats i escollir l’opció del mes
complet, us haureu de restar 10 € per cada germà al preu final.
INTERESSATS EN EL SERVEI DE JUNY: Aquest es realitzarà en funció del nombre d’inscrits (mínim 8
participants), per això convé apuntar-los el més aviat possible, per tal d’afavorir-ne la coordinació
amb les famílies i els monitors.
Aquest servei es durà a terme a les instal·lacions de la Biblioteca, ja que les aules de l’escola
estaran ocupades pels mestres fins a finals de mes. A partir de l’1 de Juliol ens traslladarem al CEIP
Can Bril.
Per més informació: 971 87 28 53 (Cristina) Horari: dimarts i dijous de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
Gestiona: Ajuntament de Sencelles

