
I N F O R M A C I Ó :

ALGUNS DELS NOSTRES VALORS...

- Atenem les necessitats dels més socialment

desfavorits, i entenem la diferència i la diversitat

com un senyal d'identitat igualitària.

- Els homes i les dones són iguals en drets i en

deures. Apostam per una educació no sexista.

- Intentam contrarestar el consumisme, formant

els infants en la valoració dels aspectes humans

per damunt dels materials.

- Defensam una formació no competitiva i per això

deim no a les rivalitats entre els nostres usuaris.    

-Potenciam el treball en equip de manera

col·laborativa.

- Cuidam i respectam la nostra terra, per tal

d'aconseguir un món més habitable i sostenible.

Estimam la nostra terra i per això estimam la

nostra llengua.

 

 

-Carmanyola pels berenars i

cantimplora d’aigua

- Berenar (evitar llepolies, paper de

plata i plàstic)

-Roba còmoda (pensau que feim

manualitats)

-Xancles d’aigua (agafades) per  aigua/

piscina i esportives per cada dia 

- Tovallola de platja

- Crema solar factor 50 (esprai)

-Motxilla amb dues anses

- Gorra

-Banyador (cada dia)
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d'estiu Montuïri '21

Un estiu de
contes

971 42 22 09 - 608 36 68 87

serveiscentralsludic@gmail.com

@ludicserveis
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Dilluns 14 de juny 

a les 18.30 hores 

*Rebreu les instruccions de la reunió al

compte de correu electrònic indicat al

full d' inscripció. 

Reunió informativa
virtual: 

Recomanacions:

-Preferència de realització d’activitats a l’aire lliure.
-Subgrups diferenciats de 20 participants amb 2
monitors.
-Jocs de prevenció del COVID-19.
-Ús d’ espais diferenciats per cada grup.
-Aplicació de mesures sanitàries segons normativa
vigent.
-Entrades i sortides esglaonades i diferenciades per
subgrups. 
-Flexibilitat i adaptació a les directrius del Ministeri de
Sanitat.
 

Mesures COVID



-Escola matinera: de 06:30 a 09.00 hores

(opcional) Gratuït

- Menjador: de 14.00 a 15.00 hores(opcional) 

-Menú: Restaurant "Es Revolt". Preu: 4,5€

diaris 

-Carmanyola: cada infant ha de dur el

seu menjar. Gratuït 

-Servei de guarda de 15.00 a 16.30h

Gratuït per als infants que empren el servei

de menjador

 

La temàtica central de l’escola d’estiu serà el
món màgic dels contes, durant el transcurs de
l’estiu desenvoluparem diferents tipologies
d’activitat motivades per aquest fil conductor;
d’aquesta manera treballarem els continguts
del contes, l’educació en valors, l’aprenentatge
simbòlic del món fantàstic, la creativitat... tot
això a partir dels relats dels més reconeguts
autors de contes de la història com: els
germans Grim, Gianni Rodari, Hans Christian
Andersen, Oscar Wilde, Antoine de Saint-
Exupéry, contes i llegendes de tradició popular,
rondalles mallorquines de Jordi Des Racó,
entre molts d’altres. 

Tipologia d'activitats:
 

-Tallers esportius (esports col·lectius, esports
individuals, expressió corporal, danses,...)

-Tallers lúdics (manualitats, experimentació, 
 creativitat, reciclatge, teatre,  cuina,...)

Es portaran a terme activitats a la piscina. 

Documentació a presentar: 

-Full d'inscripció emplenat i signat

-Foto mida carnet

-Fotocòpia DNI de l'infant 

-Fotocòpia targeta seguretat social o

assegurança privada

-Resguard de pagament bancari 

 

Activitats: 

P R E U S :  

Juny: 35€ 
A partir del segon germà 33.50€

Família nombrosa 32€

Agost: 132€
A partir del segon germà 126€

Família nombrosa 120€

Juliol: 140€
A partir del segon germà 133€

Família nombrosa 126€

Setembre: 40€ 
A partir del segon germà 38€

Família nombrosa 36€

Inscripcions: 
On-line: de l'1 al 8 de juny per

correu electrònic a 

serveiscentralsludic@gmail.com

(un únic correu amb tota la

documentació)

*Places limitades

 

Serveis complementaris: 
Per setmana: 35€ (setmana natural)

Per dia : 40€ (talonari de 5 dies)

Per mes: 

Horari: 

De dilluns a divendres de 09.00 a

14.00 hores  

 

Lloc de realització: 

Poliesportiu Municipal "Es Revolt"

 

Participants:

De 3 a 12 anys

(nascuts des del 2009 al 2017)


