PREUS
Per a alumnes Mata de Jonc

Per a externs

09:00 a 14:00 h.

09:00 a 15:30 h.

09:00 a 14:00 h.

09:00 a 15:30 h.

360,00 €
220,00 €
118,00 €

250,00 €
170,00 €
95,00 €

370,00 €
230,00 €
128,00 €

Per mes
240,00 €
Per quinzena 160,00 €
Setmana juny 85,00 €

La setmana de juny correspon als dies 25 a 29 de juny de 2018.
El mes de juliol és del 1 al 31 de juliol de 2018.
Les quinzenes són les naturals: del 1 al 15 i del 16 al 31 de juliol de 2018.

ESCOLA D’ESTIU 2018
“Un estiu ple de contes”
Juny i juliol de 9 a 14 h.
Amb opció a matinet (07:30 a 09:00 h.)
i menjador (13:30 a 15:30 h.)

Escola Mata de Jonc

Els usuaris es podran inscriure pels dos períodes (juny i juliol) indistintament,
sempre i quan hi hagi places disponibles.
El preu inclou: assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per als participants,
el material, les sortides i la piscina.
L’anul·lació de la plaça implica la pèrdua del 50% de la matrícula.
ALTRES SERVEIS
MATINET
Per dia
Per setmana
Per quinzena
Per mes

3,00 €
12,00 €
20,00 €
35,00 €

MENJADOR
Serà el mateix que durant el curs escolar, menjar casolà supervisat per una
nutricionista.

Inscripcions del 7 al 8 de maig per a infants de l’escola
i del 9 al 11 obert a tothom
Més informació a l’Escola Mata de Jonc
i al Centre d’Estudis de l’Esplai

REUNIÓ DE PARES I MARES
La reunió per a famílies inscrites serà el dia 13 de juny a les 16 h. a la mateixa
escola de Mata de Jonc.

971 72 89 03
activitatscee@gmail.com

QUÈ ÉS UNA ESCOLA D’ESTIU?

INSCRIPCIONS

Les famílies necessiten alternatives quan es trenca la rutina del curs escolar i
han d’abordar la reorganització d’horaris i activitats. L’escola d’estiu és una
bona opció per tal que els nins/es desenvolupin l’autonomia personal, la integració
en el grup i la vivència d’uns valors que els ajudin a créixer com a persones.
L’Escola Mata de Jonc i el Centre d’Estudis de l’Esplai aposten pel dret de tots
els infants a un temps lliure educatiu.
Per a PETITS I GRANS es faran tallers de CUINA.
Pels PETITS es farà PSICOMOTRICITAT.
Pels GRANS oferirem activitats ESPORTIVES.
Hi haurà piscina, sortides, tallers, tallers artístics, jocs, jocs d’aigua i
molt més.

El 7, 9 i 11 de maig de 9:00 a 10:00h dilluns, dimecres i divendres.
I el 8 i 10 de maig de 16:00 a 17:00h dimarts i dijous.
IMPORTANT: PELS INFANTS QUE NO SÓN DE L’ESCOLA, LA
INSCRIPCIÓ SERÀ A PARTIR DEL 9 DE MAIG

A L’ESCOLA D’ESTIU TENDREM...
Excursions, conta contes i alguna activitat sorpresa!

LES INCRIPCIONS SERAN A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA
Contacte

971 72 89 03
activitatscee@gmail.com

Per a formalitzar la matrícula heu de dur la següent documentació:
1- Fulls d’inscripció i autorització per realitzar les activitats, emplenats i signats.
2- Una foto mida carnet.
3- Fotocòpia de la cartilla de la seguretat social o assegurança privada.
4- Resguard del pagament.
Les places són limitades. Es respectarà, per a l’admissió de la inscripció,
l’ordre de matrícula i pagament.

USUARIS
Nins i nines que han estat cursant infantil o primària durant el curs 2017-18.

IMPORTANT
Recordau que els nins i nines dins l’escola d’estiu no poden fer servir telèfons
mòbils ni cap altre aparell electrònic.
LLOC, HORARI I DATES
LLOC

Escola Mata de Jonc

HORARI
Amb opció a

de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.
Matinet de 07:30 a 09:00 h.
Menjador de 13:30 a 15:30 h.

DATES

del 25 al 29 de juny de 2018.
del 1 al 31 de juliol de 2018.

Quan faceu l’ingrés heu de fer constar:
Remitent
el nom del nin/a
Concepte
EE MATA DE JONC i el mes (juny i/o juliol) 2018
Nº DE COMPTE CORRENT:
ES97 2056 0004 43 1000597029
CAIXA COLONYA
NOM DEL TITULAR:
CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI
LA MATRÍCULA ES CONSIDERARÀ FORMALITZADA EN EL
MOMENT QUE S’HA FET EL PAGAMENT I S’HA ENTREGAT TOTA
LA DOCUMENTACIÓ.

