
Escola d’Estiu  Sencelles  2020  
 

  

Cucavela Alternativa Sociocultural 
cpons@cucavela.es 

Descripció de l’activitat  

 
L’escola d’estiu d’enguany és una proposta de l’Ajuntament de Sencelles per a que els infants i joves del municipi es puguin 
divertir durant l’estiu alhora que realitzen una activitat d’educació en el lleure.  
En aquesta activitat, els participants podran gaudir dels plaers típics de l’escola d’estiu adaptats a la normativa que requereix 
la situació actual de crisi sanitària. 
 
L’escola d’estiu començarà l’1 de juliol i acabarà el 31 d’agost.  

 

TARIFES* mes 
Mes família 
nombrosa 

Quinzena 
Quinzena f. 
nombrosa 

dia 

Escola d’estiu 8-14h** 185€ 175 € 95 € 90 € ---- 

Menjador 14-16h 
Mínim 8 participants 

175 € juliol 
160€ agost 

---- 
88€ juliol 
82€ agost 

---- 8 € 

 
   * L’Ajuntament subvenciona cada infant amb 50€/mes, i 10€ més per als de família nombrosa. 
       (subvenció ja aplicada a les tarifes) 
   **De 8 a 9h es pot entrar en qualsevol moment, es fa matinet, a partir de les 9 comença l’activitat. 

 
Els servei que vos oferim es desenvoluparà al CEIP Can Bril 

 
Les activitats estan adaptades a les característiques i necessitats de cada edat.  

 3-6 anys: Activitats adreçades als més petitons amb les que els endinsarem a un món màgic ple d’aventures, conta contes, circuits, etc.  

 7-9 anys: Activitats amb molt moviment, jocs de pistes, danses, etc. desenvolupant al màxim les nostres habilitats.  

 10-12 anys: Fomentarem la creativitat i l’oci saludable amb activitats esportives i d’expressió corporal, ginkanes, etc.  
 

Material  

 
1. Carmanyola per als berenars.  
2. Cantimplora d’aigua.  
3. Berenar (evitar llepolies, paper de plata i plàstic) 
4. Roba i calçat còmodes. 
5. Motxilla amb dues anses ( que pugui dur l’infant) 
6. Gel hidroalcohòlic. 
7. Tovallola. 

8. Gorra. 
9. Banyador. 
10. Xancles tancades. 
11. Raspall de dents i dentifrici (menjador) 
12. Crema solar en esprai factor 50.(Germans a 

grups diferents han de dur un pot per hom.) 

 
Normativa  

 

- Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i primer cognom de l’infant. 

- Puntualitat  

- L’ús d’aparells electrònics no està permès durant el desenvolupament de l’activitat.  

- Per a recollir als infants la persona que els ve a recollir ha d’avisar el monitor/a .  

- Els infants que hagin de partir tot sols han de dur autorització.  

- Per administrar medicaments els pares han de dur una autorització i la recepta del metge.  
- IMPORTANT: donar tota la informació (sanitària, conductual, ....) que pugui afectar l’infant. 

 

Prendre la temperatura als infants diàriament abans de venir a escola (a partir de 37,5ºC no poden venir). 
En cas d’absència avisar del motiu de la mateixa. 
Evitar aglomeracions a l’entrada i la sortida dels infants. 
Els infants han de dur mascareta. 
A l’escoleta ens organitzarem en grups estancs de 20 infants  i 2 monitors/es, sense contacte amb altra gent de l’escoleta. 
No es poden dur juguetes, o altres objectes no requerits per l’organització. 
La tovallola i el banyador es retornarà a casa diàriament per motius de seguretat i higiene. 
Respectar les mesures de seguretat també quan no som a l’escoleta. ( 3 M - mascareta, rentar mans, 2 metres de distància-) 

 
Inscripció 

 

A través del Google form  https://forms.gle/GEzMSK1WGgPW1Khq6 

https://forms.gle/GEzMSK1WGgPW1Khq6

