
ESCOLA D’ESTIU ESPECIAL

2022

L’Escola d’Estiu Especial és un programa pensat i dissenyat per

l’Ajuntament de Torrent, el Gabinet Psicotècnic Municipal, EDUCO, i els

centres d’educació especial L’Encarnació, La Unió, Squema, Torre Pinos,

amb la col·laboració del centre ocupacional ABD, per als xiquets i xiquetes

amb edats entre 3 i 20 anys matriculats en algun dels centres d’educació

especial de Torrent.

On es realitza? L’Escola d’Estiu Especial té lloc al col·legi LA

ENCARNACIÓ.

En quina data tindrà lloc? Començarà el 27 de juny i acabarà el 29

de juliol (ambdós inclosos). L’horari de l’Escola d’Estiu Especial serà de

9.00 h a 14.00 h.

Activitats: Les activitats que es desenvoluparan en l’Escola d’Estiu

Especial es poden agrupar en:

● Tallers

● Visites culturals

● Activitats esportives

● Grans jocs

Monitors: els participants de l’Escola d’Estiu es dividiran en grups i seran

coordinats per monitors/es i educadors/es que dinamitzaran totes les

activitats.

Inscripció: per a formalitzar-la, hi cal emplenar la inscripció en línia i

pujar el justificant de pagament abans del 17 de juny.

https://forms.gle/ev5k9GwGQvadLFpQ6

https://forms.gle/ev5k9GwGQvadLFpQ6


Recorda descarregar l'informe medique i emplenar-lo amb ajuda del

centre perquè els nostres educadors coneguen amb detall als participants

abans de l'inici de l'escola, mana'l emplenat a eva@educo.es.

Si teniu qualsevol dubte podeu telefonar a EDUCO (96 158 81 84) o a la

Delegació d’Educació de l’Ajuntament de Torrent (96 111 18 48).

Alumnat admès: Una vegada analitzades les característiques de

l’alumnat preinscrit, es determinaran les ràtios i el nombre màxim

d’admesos i, en cas d’haver més sol·licituds, ha de tindre preferència

l’alumna empadronat a Torrent, ja que les places són limitades. A través

d’EDUCO i de la delegació d’Educació es comunicarà l’alumnat admès.

Preu: L’import de l’Escola d’Estiu Especial, inclòs tot el material,

monitors i activitats és de 150 €.

Pagament: Abans del 18 de juny, l’alumnat inscrit haurà d’ingressar el

preu de l’Escola d’Estiu Especial, indicant “Estiu Especial Torrent” i nom

del xiquet/a al número de compte següent:

SABADELL:
ES48 0081 1293 3000 0113 0718

En el justificant bancari de pagament, s’han d’indicar les dades del

xiquet o xiqueta. I ESCOLA DE ESTIU ESPECIAL

Una vegada s’efectue l’ingrés, el justificant es puja junt la inscripció.

Reunió informativa: Dia 22 de juny a les 17,30h online.

https://us06web.zoom.us/j/83264917907

https://us06web.zoom.us/j/83264917907

