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QUÈ SÓN LES ACTIVITATS D’ ESTIU ?

Les famílies necessiten alternatives quan es trenca 
la rutina del curs escolar i han d’ abordar la reorga-
nització d’ horaris i activitats.

Les activitats d’ estiu són una bona opció per tal 
que els nins i nines desenvolupin l’ autonomia per-
sonal, la integració en el grup i la vivència d’ uns 
valors que els ajudin a créixer com a persona.

L’ Ajuntament de Sant Llorenç aposta pel dret de 
tots els infants i joves a un temps lliure educatiu, per 
damunt de qualsevol diferència econòmica i social.

Es facilitarà la participació a infants amb necessi-
tats educatives especials. 

PAGAMENT

El pagament es farà per transferència bancària se-
guint les següents indicacions 

La Caixa – CCC 2100 1763 06 0200068380
Nom del Titular – Esports 85 S. L.
Remitent - Heu de fer constat el nom del 
vostre fill / a.

És molt important que per identificar bé la 
transferència poseu el nom del nin / a.

Concepte – E. E. Sant Llorenç



Dates de realització i horaris
 Del 2 al 31 de juliol.
 Horari de 09 a 14 h

Destinataris
 Nins / es de Educació Infantil i Primària
 De 3 a 11 anys

Lloc
 Escola Mestre Guillem Galmés. Sant Llorenç

Activitats
Cada grup d’ edat tindrà un monitor / a respon-
sable de totes les activitats: tallers, lleure, espor-
tives, etc.

A la piscina es comptarà amb un monitor socorrista.

Inscripcions
 Del 21 al 25 de maig

Preu – 146,74 € mes
Descomptes especials per a famílies nombroses i se-
gons el nivell d’ ingressos de la unitat familiar. Sol·liciteu 
més informació.

El preu inclou una assegurança de responsabilitat civil 
i d’accidents dels participants, el material de les activi-
tats i el transport de les excursions que es realitzin.

Documentació a presentar
•	 Full	d’	inscripció	i	autorització	dels	pares	per	realit-

zar les activitats.

•	 Una	foto	mida	carnet.

•	 Fotocòpia	de	la	cartilla	de	la	seguritat	social	o	asse-
gurança privada.

•	 Fotocòpia	de	la	cartilla	de	vacunacions.

•	 Resguard	del	pagament.

•	 Si	 optau	a	 la	 concessió	 de	beques,	 la	 documentació	
que es demana al document que se vos proporcionarà.

NO ES CONSIDERARÀ FORMALITZADA LA MATRÍ-
CULA SI FALTA QUALSEVOL D’ AQUEST DOCU-
MENTS.

Destinataris
Joves de 6è de primària i ESO

Dates de realització i horaris
De 2 al 30 de juliol.
Horari de 09 a 14 h
Dilluns, dimecres i divendres

Hi haurà un servei gratuït de transport per als nins i 
nines de Son Carrió i de Sa Coma

Lloc
Escola Mestre Guillem Galmés. Sant Llorenç

Activitats
Sortides, tallers, lleure, esports, etc...
Acampada multiesportiva del 23 al 26 de juliol

A la piscina es comptarà amb un monitor socorrista.

Inscripcions
Del 21 al 25 de maig

Veure inscripcions de Centre de Vacances

Preu – 122,33 € mes

Descomptes especials per a famílies nombroses i se-
gons el nivell d’ ingressos de la unitat familiar. Sol·liciteu 
més informació.

Documentació a presentar – veure pàgina devora.

Reunions informatives per a pares i mares

Sant Llorenç – Dilluns 25 de juny, 

a les 21 h a la Biblioteca Municipal 

de Sant Llorenç des Cardassar

Si és posible, veniu sense infants. Gràcies

Reunions informatives per a pares i mares

Sant Llorenç – Dilluns 25 de juny, 

a la Biblioteca Municipal

 Grup d´ Infantil, a les 19,30 h

 Grup de Primària, a les 20,30 h

Si és posible, veniu sense infants. Gràcies

Sant Llorenç    De dilluns 21 a divendres 25

 de 9 a 14 h i de 16 a 18 h

 Ca S’ Escaleta – 971 569 549

Son Carrió Dilluns 21 i dimecres 23

 de 10 a 13 h. i de 16,30 a 19,30 h

 Delegació Ajuntament – 971 569 619

Sa Coma Dimarts 22 i dijous 24

 de 10 a 13 h i de 16,30 a 19,30 h

 Delegació Sa Coma – 971 812 083

centre de
vacances
Juliol 2012

estiu jove
juliol 2012


