
 

INFORMACIÓ ESCOLA D’ESTIU CALA D’OR ‘22 

 

 

 

Descripció de l’activitat     

L’aturada obligatòria del calendari escolar obre un dels períodes més engrescadors per als nins i les 

nines: les vacances d’estiu. Aquest és un període força important per al desenvolupament cognitiu, 

afectiu, psicomotor, socialitzador... dels menors. A partir d’activitats de lleure (tallers divertits, jocs, 

activitats psicomotrius, activitats a la platja, sortides culturals, excursions, etc.) l’aprenentatge i 

maduració, alhora que la diversió, estan garantides. 

Lloc realització:  

-Juny i setembre: Centre Cívic i Punt Jove de Cala d’Or 

-Juliol i agost: CEIP Santa Maria del Mar 

 

Equip educatiu 

Cada un dels monitors i monitores compta amb les titulacions adients per poder realitzar activitats 

de temps lliure.  

Les funcions bàsiques de cada equip de monitors seran: garantir la seguretat dels participants, vetllar 

pel compliment de la normativa de l’activitat, vetllar pel compliment i assoliment dels objectius 

proposats, dinamitzar les activitats, liderar, estimular, atendre les diferències, aplicar justícia i també 

les tasques pròpies d’acompanyament del grup.  

 

Inscripcions 

On-line:  Del 2 al 9 de juny.  

Presencials: dia 6 de juny de 16.00 a 19.00 hores al Punt Jove de Cala d’Or.  

Podeu trobar el full d’inscripció a la nostra pàgina de Facebook «Lúdic  Serveis  formació i ofertes» 

El full d’inscripció ha d’estar degudament emplenat i firmat. S’ha d’adjuntar: foto, còpia DNI, còpia 

targeta sanitària i resguard  de pagament.  S’ha d’enviar per correu electrònic a 

serveiscentralsludic@gmail.com 

Número de compte bancari: ES10 3058 4524 2910 2101 2800 (Cajamar) 

Una vegada revisada la documentació rebreu un correu amb la confirmació de plaça.  

NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI 

Preus i horaris:  

 Horari Preu 

Prepara’t per l’estiu  09.00 a 14.00 h 35€ 

Viu l’estiu – juliol 09.00 a 14.00 h 137€ 

Viu l’estiu – agost 09.00 a 14.00 h 137€ 

Quinzena 09.00 a 14.00 h 68,50€ 

S’acaba l’estiu – 
setembre 

09.00 a 14.00 h 39€ 

Escola matinera 07.30 a 09.00 h 2€/dia  
40€/mes 

Servei de menjador 14.00 a 17.00 h 7.20€/dia 

 

 

 

 

 

 

mailto:serveiscentralsludic@gmail.com


* Bonificacions: 

  - 10% de descompte per famílies que tenguin 2 fills matriculats a les escoles. 

(123,30€ per infant) 

    - 15% de descompte per famílies nombroses. (116,45€ per infant) 

    - 10% de descompte per famílies monoparentals (123,30€ per infant) 

 Les bonificacions només s’aplicaran als empadronats al terme municipal de Santanyí.  

 

Reunió informativa  

Dijous 2  de juny a les 19:30 hores per MEET.  Link de la reunió 

https://meet.google.com/iuq-mqxv-cxt 

 

 

Material 

1. Carmanyola per als berenars i cantimplora d’aigua fresca. 

2. Berenar (evitar llepolies, paper de plata i plàstic). Dimecres dia de fruita.  

3. Roba còmoda i que es pugui embrutar. 

4. Xancles d’aigua (agafades) per aigua/ platja i esportives per cada dia.  

5. Tovallola de platja. 

6. Crema solar factor 50. 

7. Motxilla amb dues anses. 

8. Gorra. 

9. Banyador. 

10. Maniguets obligatoris per nins i nines de 3 a 5 anys.  

 

Recomanacions  

 

o Tot el material ha d’estar marcat amb el nom i primer cognom de l’infant. 

o Els infants que entren a les 09.00 h han de dur posada la crema solar de casa. 

o Es prioritzaran activitats realitzades a l’aire lliure. En totes les activitats de la programació es 
tendrà en compte els principis de prevenció e higiene obligatoris.  

 

Normativa 

 

o Pregam màxima puntualitat a l’entrada i sortida dels infants. 

o Per a recollir als infants fora de l’horari les famílies  hauran d’avisar als monitors. 

o Els infants que hagin de sortir tot sols han de dur autorització firmada. 

o Espais diferenciats per cada grup  

o Mesures sanitàries segons normativa vigent  

 

 

 

Informació 
Av Gabriel Maura, 9, local 22 – 07141 

Ses cases Noves (Marratxí) 
Telf. 971 42 22 09 / 608 36 68 87 

serveiscentralsludic@gmail.com 
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