FORMALITZACIÓ DE LES
PREINSCRIPCIONS I
MATRICULA
PREINSCRIPCIONS: fins dia 23
de juny de 2020
MATRICULA: del 24 al 30 de juny
de 2020.

Un est iu
espec ia l

Per a sol·licitar plaça, heu
d’emplenar el formulari de
preinscripció abans del 23 de
juny (el trobareu a la pàgina web o
clicant aquí:
https://forms.gle/w1CJvExuic9DZVSP9 ).
Un cop confirmat el mínim de
places cobertes, us enviarem un
correu electrònic per a formalitzar
la matrícula.
En el cas que es superin les places,
es tendrà en compte l’ordre de les
preinscripcions.
Serà necessari un nombre mínim
de 40 preinscrits i màxim de 60
places.
Per a més informació podeu
contactar amb Toni Perelló, director
de l’Escola d’Estiu, 696 406 272,
tperello@esliceu.com.

Escola d’Estiu
Juliol 2020
(de l’1 al 31)

carrer cabana 31
Es Pont d’Inca
971 60 09 86
www.esliceu.com

JULIOL de l’1 al 31
ESCOLA D’ESTIU

Jocs, tallers, esports,...
Lloc: instal·lacions d’Es Liceu
Edats: de 3 a 12 anys
PROGRAMA:
Característiques:
Degut a la situació, encara vigent, provocada
per la crisi sanitària COVID19 hem hagut de
modificar algunes característiques d’aquest
servei per a complir amb la normativa referent
a les mesures de seguretat:
-Queda suspesa l’activitat d’acampada i sortida
a la platja que habitualment es duia a terme.
-Es prioritzaran els espais a l’aire lliure per a la
realització de les activitats i els tallers.
-Es formaran subgrups diferenciats a espais
diferents amb 10 participants cada un i 1 monitor/a, o subgrups de 20 participants amb 2
monitors/es.
-Les entrades i les sortides es duran a terme de
forma esglaonada i diferenciada segons els
subgrups creats.
-Els adults, mares, pares no podran accedir a
l’interior de les instal·lacions.
-S’aplicaran totes les mesures de seguretat
segons la normativa sanitària vigent. Les famílies hauran de signar el cumpliment i acceptació
de les mateixes.
-Per tal de seguir les directrius del Ministeri de
Sanitat, l’Escola d’Estiu pot haver d’incorporar
certa flexibilitat i adaptació al llarg de la seva
durada.

Activitats i horari:
-de 8.30 a 9.00 entrada.
-de les 9.00 a les 14.00 h Jocs,
tallers artístics i esport.
-Piscina municipal (pendent de confirmar).
-De 14.00 a 14.30h sortida.
-a les 14.00 Dinar opcional (cuina pròpia).
-de les 15.00 a les 15.15 sortida.
OPCIONS DE MATRÍCULA
Mensual: de l’1 al 31 de juliol
Quinzenal: de l’1 al 15 de juliol
del 16 al 31 de juliol
(*) No es podran atendre altres combinacions de
matrícula i assistència.
El servei de menjador s’haurà de contractar per a tot
el període de matrícula. No serà possible l’ús del
menjador amb tiquet/dia.

PREUS
períodes

1 mes

2 setmanES

PREU

220€

120€

PREU*

200€

115

MENJADOR

136€

75€

El preu inclou: assegurança obligatòria i
activitats a la piscina municipal (pendent de
confirmar).
(*) preu especial alumnes ES LICEU

