
✓ PRESENTACIÓ     

 

Un any més volem presentar aquest projecte 

socioeducatiu amb el qual pretenem dur a terme una 

adequada formació a través d’un ampli programa 

d’activitats del tot engrescadores i cobrir les 

necessitats de totes les persones que hi estan 

implicades. 

 

✓ ÀREES D’APRENENTATGE 

 

La programació va adreçada a aquells nins i nines que 

vulguin passar un estiu entretingut i divertit. A més, 

amb les activitats proposades a  l’Escola d’Estiu 

treballarem diferents àrees d’aprenentatge com: 

educació física, coneixement del medi social i cultural, 

educació artística... 

 

✓ EDATS 

 

Hi podran participar tots aquells nins i nines nascuts 

entre els anys 2003 i 2013 (de 4 a 14 anys). 

De 15 a 17 anys poden assistir com a voluntaris!!  

 

✓ LLOC 

 

CEIP Es Puig, pavelló i piscina municipal. 

 

✓ DATES I HORARI 

 

-Dates: del 23 de juny al 12 de setembre de 2017 

-Horari: de 9 a 14h.  

 

 

 
 

✓ ALTRES SERVEIS 

 

-Escola matinera: de dilluns a divendres de 7 a 9h. 

Preu:  3€/dia; 33€/mes ò 60€/mes (germans). 

 

-Menjador: de dilluns a divendres de 14 a 16h (Servei 

gestionat pel Bar del Poliesportiu). 

Preu: 5,50€ per dia/menú; Tupper: 2€/dia. 

 

✓ PREUS 

 

-Juny (del 23/06 al 30/06)....................................41€  

-Juliol (de l’1/07 al 31/07)..................................116€ 

-Agost (de l’1/08 al 31/08).................................116€ 

-Setembre (de l’1/09 al 12/09)...........................41€ 

 

-Preu per setmana individual: 36€/setmana 

-Preu per dies: 9€/dia 

 

 A MÉS S’HA D’INCLOURE UN IMPORT DE 3€ EN 

CONCEPTE D’ASSEGURANÇA!! (Només s’abona una 

vegada per nin). 

 

En cas de germans, es farà un descompte del 10% en el 

segon germà (no aplicable en preus per setmanes o 

dies). 

 

✓ FORMES DE PAGAMENT 

 

▪ Transferència o ingrès bancari en els CCC: 

La Caixa ES16 2100 0744 9602 0000 2067 

BMN Sa Nostra ES74 0487 2031 1820 0000 3250 

(En el concepte ha de figurar el nom i llinatges del/s 

participants). 

▪ Targeta de dèbit/crèdit a l’Ajuntament de Lloseta. 

 

PER ENTREGAR A L’AJUNTAMENT 

✓ Dades personals 

Nom: .......................................................................... 

Llinatges: ................................................................... 

Adreça: ...................................................................... 

Localitat: .................................................................... 

Telfs. de contacte: ..................................................... 

Data de naixement: ................................................... 

Correu electrònic: ....................................................... 

✓ Dades sanitàries 

És al·lèrgic?            sí          no     

A què?........................................................................ 

Pren qualque medicament?           sí          no      

Quin?.......................................................................... 

Observacions: ........................................................... 

✓ Assistència 

MENSUALMENT:             PER SETMANES: 

 

 

 

 

 

JUNY 
(del 23 al 30) 

 

MES JULIOL 
(de l’1 al 31) 

 

MES AGOST 
(de l’1 al 31) 

 

SETEMBRE 
(de l’1 al 12) 

 

 

Set. 1 Del 26/06 al 30/06  

Set. 2 Del 3/07 al 7/07  

Set. 3 Del 10/07 al 14/07  

Set. 4 Del 17/07 al 21/07  

Set. 5 Del 24/07 al 28/07  

Set. 6 Del 31/08 al 4/08  

Set. 7 Del 07/08 al 11/08  

Set. 8 Del 14/08 al 18/08  

Set. 9 Del 21/08 al 25/08  

Set. 9 Del 28/08 a l’1/09  

Set. 10 Del 4/09 al 8/09  

 



✓ Autorització del pare, mare o tutor 

Jo________________________________________ 

amb DNI___________________________________ 

 autoritzo al meu fill/a ________________________  

________________________________________ a: 

• nedar a la: 

         Piscina petita        Piscina grossa  

 
Observacions: .................................................... 

 

• participar a totes les activitats organitzades 

per l’Escola d’Estiu de Lloseta. 

 

• que pugui ser retratat fotogràficament per 

l’equip de monitors de l’Escola d’Estiu de 

Lloseta, només per a ús intern.  

 

• que, en cas d’urgència, el responsable sanitari 

adient pugui fer les intervencions 

medicoquirúrgiques necessàries.  

 

• que els monitors o monitores corresponents 

puguin medicar l’infant, sempre i quan es 

compti amb l’autorització del metge 

corresponent.    

  

Lloseta, a ____ de______________ de 2017 

  

Firma, 
 

 

 

 

✓ INSCRIPCIÓ 

 
S’ha d’omplir el full d’inscripció adjunt i entregar-lo a 

les oficines de l’Ajuntament (de 9 a 14h) juntament 

amb: 

▪ el resguard de l’ingrés bancari o còpia pagament 

amb targeta. 

▪ una fotocòpia de la targeta sanitària del 

participant. 

▪ una fotografia mida carnet del participant. 

 

Termini d’inscripció: DE l’1 AL 15 DE JUNY (ambdós 

inclosos). Places limitades. (Es tindrà preferència 

segons l’ordre d’inscripció). 

 

Per a més informació:  

- Telf: 971 51 40 33 

- Mòbil: 655 41 61 65 

- Mail: eelloseta@gmail.com 

- Blog: eelloseta.wordpress.com 

 

 

✓ INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 
Reunió informativa: DIJOUS 8 DE JUNY A LES 20h EN 

EL MENJADOR CEIP ES PUIG. 

Organitza 

 

 

mailto:eelloseta@gmail.com
http://eelloseta.wordpress.com/

