
 

INSCRIPCIONS 

S’han de realitzar obligatòriament a les oficines municipals (no es podran fer 
directament al Poliesportiu). 
 
L’horari és de dilluns a divendres de 9:00-14:00 h o enviant un correu-e a 
dinamitzador@ajmontuiri.net tot adjuntant la documentació necessària 
disponible en el web municipal (www.ajmontuiri.net). 
 
Important: cap infant podrà participar a l’Escola d’Estiu sense que la seva 
inscripció estigui completa i, per tant, l’organització disposi de tota la 
documentació sol·licitada. 
 
Documentació que s’ha de presentar: 

• Full d’inscripció emplenat (disponible en el web municipal). 
• Fotocòpies del DNI de l'infant i del pare/mare/tutor. 
• Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada. 
• Rebut bancari / Pagament amb targeta a les oficines de l’Ajuntament. 
• Rebut/justificant de l'assegurança del Consell de Mallorca. 
• Foto de carnet de l'infant. 

 
PAGAMENT 

S’ha de fer mitjançant ingrés bancari: BANKIA: ES08-2038-3445-9764-0000-0279. 
Únicament els talons diaris s’abonaran a les oficines municipals. 
 
ASSEGURANÇA 

Aquesta assegurança és obligatòria per a tots els infants i joves independentment 
de la freqüència d’ús del servei. L’assegurança és la “pòlissa Jocs Escolars” del 
Consell de Mallorca. Té un cost de 5€ per infant i és vàlida fins el setembre de 
2019. S’ha d’abonar directament al següent número de compte: ES63-2038-3435-
1460-0024-0472 indicant-hi el nom complet de l’infant i el concepte “Escola 
d’Estiu Montuïri 2019”. 
 
MÉS INFORMACIÓ 

Ajuntament (Jeroni Sard Brunet) 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Telèfon: 971 64 41 25 (ext. 6) | dinamitzador@ajmontuiri.net  

mailto:dinamitzador@ajmontuiri.net


ESCOLA D’ESTIU 2019 – MONTUÏRI 
Full informatiu 

 
LLOC 

Poliesportiu Municipal “Es Revolt” (de manera puntual, i 
prèvia autorització familiar, es realitzarà alguna sortida). 
 
PARTICIPANTS 

Infants nascuts des del 2007 al 2015 (ambdós inclosos). 
 
CALENDARI 

Del 24 de juny al 10 de setembre (excepte els dies 15 i 23 d’agost que són festius).  
 
Possibilitat d’apuntat-se per mesos, setmanes, dies…  
 
HORARI 

De dilluns a divendres de les 9 a les 14h. Es pot ampliar aquest horari fent ús del 
servei gratuït de matinet (de 7:30 a 9h) i també del servei de menjador (de 14 a 
15h) i servei de guarderia (de 15 a 16h), ambdós gratuïts. 
 
7:30 - 9:00 h Matinet (opcional). 
9:00 - 9:15 h Benvinguda. 
9:15 – 10:15 h ACTIVITAT. 
10:15 – 11:00 h Berenar i esbarjo. 
11:00 – 12:00 h Piscina / Classe de natació (de pagament a part). 
12:00 – 12:30 h Sortida de l’aigua. 
12:30 – 13:30 h ACTIVITAT PRINCIPAL: manualitats, esports, cuina, jocs...  
13:30 – 14:00 h Recollida. 
A les 14:00 h Sortida i comiat. 
14:00 – 15:00 h Servei de menjador (opcional): carmanyola o menú. 
15:00 – 16:00 h Servei de guarderia (opcional): temps lliure. 
 
ACTIVITATS 

Els temes que tractarem a l’Escola d’Estiu aquest any i, per tant, entorn als quals 
giraran les activitats i dinàmiques, són: “El món del circ”, “La màgia dels dibuixos 
animats”, “El petit príncep” i “El circ torna al poble”. 

 

 
 
 

PREUS 

 PER SETMANA: Una setmana natural (de dilluns a divendres): 35€. 

 PER DIA: Talonari de 5 dies solts (unitat mínima: 5 dies): 40€. 

 PER MES: 

Mes de juny: 35 € 
a partir del 
2n germà: 

33,5 € 
família 

nombrosa: 
32 € 

Mes de juliol:  140 € 
a partir del 
2n germà: 

133 € 
família 

nombrosa: 
126 € 

Mes de agost: 132 € 
a partir del 
2n germà: 

126 € 
família 

nombrosa: 
120 € 

Mes de setembre: 40 € 
a partir del 
2n germà:  

38 € 
família 

nombrosa: 
36 € 

 Servei de matinet de 8 a 9h (opcional): gratuït. 

 Servei de menjador de 14 a 15h (opcional): gratuït. Hi ha dues 
possibilitats: 
• Opció carmanyola (cada infant ha de dur el seu menjar)  
• Opció menú (dinar en el restaurant “Es Revolt” d’un menú saludable 

a un cost pendent de determinar). 

 Servei de guarderia de 15 a 16h (opcional): gratuït (per aquells infants que 
queden i empren el servei de menjador). 

 Classes de natació (opcional): classes de mitja hora durant tres dies a la 
setmana (dimarts, dimecres i dijous). La inscripció (i pagament) de les 
classes de natació s’han de fer directament a la monitora de natació 
(Yolanda - 665 87 12 62). 

RECOMANACIONS 

Roba còmoda; xancles per a la piscina; calçat esportiu per poder fer les activitats; 
muda de recanvi; banyadors (preferiblement posats de casa); crema solar 
(primera capa posada a casa); tovallola; gorra per a la piscina; gorra per al sol; 
berenar (saludable! Dimecres i divendres: fruita) i aigua fresca. 
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