DADES D’INTERÉS
Una vegada entregada la inscripció, a través de la
plataforma electrònica consulteu els documents
necessaris per a estar informats: CRONOGRAMA
DE LES ACTIVITATS, FITXA MÈDICA,
AUTORITZACIONS I LOPD. (També disponibles
en el centre, Sol•liciteu-ho al coordinador/a de
l’Escola).
Serà necessari omplir la fitxa mèdica i les
autoritzacions abans de l’inici del servei. En el cas
que les xiquetes i xiquets majors tinguen permís
per a tornar sols a casa, serà necessari haver-ho
indicat en la inscripció al coordinador/a el primer
dia de campus.
Per als xiquets i xiquetes d’infantil han d'autoritzar
a les persones que vagen a arreplegar-les; en cas
de no mostrar el carnet, no podran eixir del
centre. Sol•liciteu-ho el primer dia, sol•licitar-ho al
nostre coordinador/a.

HORARI DE L´ESCOLA
7.30 h Escola Matinera (opcional)
9.00 h Entrada
Acollida, presentació i
ambientació de la jornada
9.30 h Activitat temàtica i projecte
setmanal
10.45 h Esmorzar
11.15h Activitats lúdiques en anglés
12.45 h Assemblea de grup i avanç
del dia següent
14.00 h Eixida
15.00 h Menjador/ Eixida

Portar tots els dies ROBA CÒMODA per a
realitzar les activitats.

Reunió de pares i mares en línia el 24 de

Per a la PISCINA portar: crema protectora, gorra,
tovalla, banyador i roba de recanvi.

juny, a les 17.30 h.
https://us06web.zoom.us/j/89386060499

En l’escola hi haurà un COORDINADOR/A per a
aclarir qualsevol pregunta, dubte o suggeriment.
NO PORTAR a l’escola: mòbil, consoles ni diners.

del 27 de juny al 29
de juliol
ns
Inscripcio
de
ﬁns al 17
juny del
2022

PROGRAMACIÓ

TAULA DE PREUS I
HORARIS

L’Escola d’Estiu és una activitat d’animació infantil
dirigida a xiquets i xiquetes escolaritzats en
educació infantil i primària.
Els OBJETIUS fonamentals són:

1. EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
2. CONCILIACIÓ FAMILIAR EN UN ENTORN SEGUR

Activitats
Educatives i altres:

DADES I CENTRES
Del 27 de juny al 29 de juliol

MES COMPLET
(DE 9,00H A 14,00H)= 125€
MATINERA MES COMPLET
(DE 7,30H A 9,00H)=39€
MENJADOR MES COMPLET
(DE 14,00H A 15,00H)= 125€
*amb un mínim de 30 inscrits.

*Descompte del 10% para el/la 2º o més
germans en el servei.

LLoc:

CEIP. EL MOLÍ
CEIP. ANTONIO MACHADO

INSCRIPCIÓ
en línea:

A través de l’enllaç següent:
https://forms.gle/YJbSn59uu54i3TFT7

ANIMACIÓ A LA LECTURA I TEATRE
EDUCACIÓ PLÀSTICA
MEDI AMBIENT
TALLERS D’ALIMENTACIÓ I CUINA
ACTIVITATS EN ANGLÉS
ESPORTS I PSICOMOTRICITAT
PISCINA I SORTIDES
REALITAT VIRTUAL I NOVES TECNOLOGIES
JOCS POPULARS...

tEMÀTICA:
aventura en la selva
PRIMÀRIA: emo y las emociones
INFANTIL:

SEGUIM TOTES LES MESURES SANITÀRIES
DAVANT DE LA COVID QUE ESTIGUEN EN VIGOR A
l'INICI DE L’ESCOLA.

