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Activitats adreçades a alumnes d'Infantil i Primària
HORARIS, PREUS I FULL D'INSCRIPCIÓ A LA WEB
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Benvolgudes famílies,
ens fa molta il·lusió informar-vos que posam en marxa l’ESCOLA D’ESTIU D’AULA BALEAR 2022, adreçada a alumnes
de les etapes d’Infantil i Primària. Es tracta d’un espai de tallers de caire lúdic i educatiu impulsat i organitzat per
un equip de docents del centre amb l’objectiu de continuar amb la nostra línia pedagògica des del lleure.
De l’1 al 29 de juliol de 2022, es realitzaran activitats diverses, com ara tallers d’art i de cuina, gimcanes, jocs
cooperatius, contacontes, manualitats, tallers de dansa i teatre, entre moltes altres, amb el fil conductor “LA
MÀQUINA DEL TEMPS”, tot sempre respectant les restriccions sanitàries necessàries, en cas que n'hi hagi.
L’horari base serà de 9.00 a 13.30, amb serveis d’escola matinera des de les 8.00 i menjador fins les 15.00.
Dins el preu s'inclouen, a més, dues sortides extraordinàries (el 15 i el 29 de juliol) a la platja i a un parc aquàtic,
respectivament.
Pel que fa a la taula de preus:
Escola d'estiu (de 9 a 13.30)

Menjador (de 13.30 a 15)

Escola matinera (de 8 a 9)

Podeu formalitzar ja la reserva de plaça entregant el full d’inscripció adjunt a secretaria i abonant la quantitat de
80 € no retornables abans del dia 27 de maig. Informam, d’altra banda, que, de no arribar a un mínim d’inscripcions,
no es realitzarien les activitats.

Per a més informació, us convocam dia 7 de juny a les 19 h. a la reunió de famílies, la qual esperam poder celebrar de
manera presencial. De no ser així, se us informaria de com accedir a una reunió telemàtica.
Desitjam que sigui del vostre interès i us animam a venir a gaudir de la nostra escola d’estiu!
Atentament,
la direcció d'Escola d'Estiu.

