
PREUS 
        Per SOCI de l’AMIPA       Per NO SOCI 
        09:00 a 14:00 h.:          09:00 a 14:00 h.:   
  
Per mes                         280 €     310 €  
Quinzena de 1 al 15 juliol       160 €   175 €  
Quinzena de 16 al 31 juliol     160 €   175 € 
Quinzena de 1 al 15 agost       145 €   159 € 
Quinzena de 16 al 31 agost     175 €   190 € 

Preu especial per a germans: el segon germà inscrit tendrà un descompte 
de 10 € per mes complet i per quinzena: 5 €. 

Els usuaris es podran inscriure pels dos períodes (juliol i agost) indistinta-
ment, sempre que hi hagi places disponibles. Les places ordinàries i les de 
NEE són limitades. Per a que es dugui a terme l’escola d’estiu hi ha d’ha-
ver un mínim d’infants inscrits. 

El preu inclou: director de temps lliure, els monitors que ens marca la 
normativa, assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per als parti-
cipants, el material individual (tipus pinturetes, goma, cartolines, etc) 
L’anul·lació de la plaça per part de l’infant inscrit implica la pèrdua del 
50% de la matrícula, sempre i quan l’infant no hagi començat a l’escola 
d’estiu. 

IMPORTANT  

Si algun infant quedés sense plaça, se l’informarà via telefònica o per co-
rreu electrònic que queda en llista d’espera. 

Una vegada iniciada l’escola d’estiu, si per algun motiu derivat de la CO-
VID-19 ens veiéssim obligats a tancar o anul.lar l’activitat, no es podrà fer 
el retornament del import pagat. 

Tota aquesta informació pot quedar modificada o anul·lada pel que ens 
marquin les normatives que sorgeixin arrel del COVID-19, durant les set-
manes prèvies, a l’inici de l’escola d’estiu o durant aquesta. 

Al blog de l’AMIPA, els propers dies es penjaran els document necessaris 
per a fer l’inscripció: 

http://amipaannexamagisteri.blogspot.com/

ESCOLA
D'ESTIU

CEIP DE PRÀCTIQUES

PREU PER MES
COMPLET:
SOCIS AMIPA 280 €
NO SOCIS 310 €

INSCRIPCIÓ 
 TELEMÀTICA DEL
25 AL 28 DE MAIG

U N  E S T I U  P L E  D E  C O N T E S !

MÉS INFORMACIÓ 
DINS EL FULLETÓ

TELÈFON DE CONTACTE:
650 380 545

ORGANITZA:         GESTIONA:

Viu l 'estiu a través

dels contes,

transformant les

històries de sempre i

inventant-ne de noves!

http://amipaannexamagisteri.blogspot.com/


QUÈ PODEM FER AQUEST ANY A L’ESCOLA D’ESTIU? 

Aquest estiu ens trobarem una escola d’estiu on podrem explicar, escriure i 
dibuixar històries per fer volar la imaginació o per contar les nostres sensa-
cions, vivències,… Al mateix temps que escoltarem aquells contes de sem-
pre o aquell contes reescrits amb un toc actual o ser nosaltres mateixos 
que els tranformam. 
A l’hora que tendrem cura de totes les mesures sanitàries que ens reque-
reixi el moment, mascaretes, distancia física, hàbits individuals de netetja 
de mans, neteja i desifeccions acurades dels espais, entrades i sortides es-
glaonades, per evitar aglomarecions, etc. 
L’AMIPA, el CEE i el CEIP de Pràctiques aposten a l’hora, també, pel dret 
dels infants a un temps lliure educatiu i de qualitat. 

USUARIS 

Nins i nines que han estat cursant infantil o primària durant el curs 2020-21 
al CEIP de Pràctiques, i si queden places disponibles, podran oferir-se a in-
fants de forà de l’escola. 
Recordau que els nins i nines dins l’escola d’estiu no poden fer servir telè-
fons mòbils ni cap altre aparell electrònic. 
I aquest estiu per totes les mesures sanitaries que hem de dur a terme, no 
podran dur, de casa, a l’escola d’estiu cap jugueta, llibre, conte, etc. 
Les famíles inscrites rebreu un document amb els protocols marcats per 
Sanitat de com hem de fer les entrades, sortides, i tot allò que afecti al dia 
a dia de l’escola d’estiu. 

LLOC, HORARI I DATES 

LLOC  CEIP de Pràctiques 
HORARI de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h. 
DATES  del 1 al 31 de juliol de 2021. 
  del 1 al 31 d’agost de 2021.  

Servei de matinet de 7:30 a 9:00h. El preu d’aquest servei és de 2,50€ per 
infant i dia. Mes complet 55€ per infant. 

Servei de menjador de 14:00 h a 15:30 h (més detalls del servei a la fulla 
adjunta d’inscripció a n’aquest servei). 

Aquests dos serveies es podran dur a terme si hi ha un mínim d’infants ins-
crits als serveies. 

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 

Del 25 de maig al 28 de maig podreu fer aquesta preinscripció emplen-
nant el següent formulari: 

https://forms.gle/mt6NjoYwz2ohhu7z7 
I entre el 31 de maig i el dia 1 de juny se vos telefonarà per confirmar si 
teniu plaça i se vos donarà cita per entregar la documentació de manera 
presencial. 

L’ORDRE D’ENTRADA DE LA PREINSCRIPCIÓ SERÀ L’ORDRE D’ACCEPTACIÓ 
DELS INFANTS A L’ESCOLA D’ESTIU. 

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. No realitzar el pagament fins que vos confir-
mem la plaça. 
5- Document per a famílies d’acceptació de condicions i consentiment de 
participació.  

EL PAGAMENT NO L’HEU DE REALITZAR FINS AL MOMENT QUE VOS DONIN 
LA CITA PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ I FORMALITZAR LA MATRÍCU-
LA. 

LA MATRÍCULA ES CONSIDERARÀ FORMALITZADA EN EL 
MOMENT QUE S’HA FET EL PAGAMENT I S’HA ENTREGAT TOTA 
LA DOCUMENTACIÓ.

IMPORTANT 

Quan faceu l’ingrés heu de fer constar: 
Remitent el nom del nin/a 
Concepte EE Pràctiques i el mes (juliol i/o agost) 2021 

Nº DE COMPTE CORRENT: 
ES97 2056 0004 43 1000597029 

CAIXA COLONYA 
NOM DEL TITULAR: 

CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI

https://forms.gle/mt6NjoYwz2ohhu7z7

