
                                                                                      

Per a aquest any, L’AMPA DEL CEIP LLOMA DEL MAS vos proposa una escola d’estiu alternativa, oberta a tothom, 

tant alumnes d’infantil, com de primària i de qualsevol escola. 

A l’escola d’estiu alternativa treballarem amb metodologies ben diferents, farem activitats de descoberta del món 

(natural, artístic, científic, personal i social) basades en la metodologia Montessori, educació emocional, PNL... Farem 

sessions de ioga divertides per als xiquets, jocs d’aigua col·laboratius, cercle màgic de compartir, aprendrem a 

relaxar-nos i a meditar. 

Per a reservar plaça i inscriure’s: 

-  Cal fer un ingrés de 28 euros al compte : ES89 2100 2806 6502 0010 9274. Indicant en el concepte: ESCOLA 
D’ESTIU i el nom del xiquet o xiqueta. 

-  També cal omplir la fitxa d’inscripció i entregar-la junt amb el justificant del pagament a la bústia de l’ampa 
o per mail a noraibienestar@gmail.com 
Per a més informació: NORAI BIENESTAR TLF: 961352044/636360564/noraibienestar@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DADES DE L’ALUMNE 

NOM I COGNOM:  __________________________________________________________EDAT:________ 

TELÈFONS: 1___________________2__________________MAIL___________________________________ 

NºSIP__________________________AL·LÈRGIES O MALALTIES_____________________________________ 

ESPECIFICACIONS ALIMENTÀRIES: ___________________________________________________________ 

 

INDIQUEU LES OPCIONS QUE VOLEU RESERVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SERVICI DE MENJADOR  

Del 22 de juny al 15 de juliol 

Del 16 al 29 de juliol 

Del 22 juny al 31 de juliol 

Per setmanes (indiqueu quines) 

84 € 

47 € 

131 € 

25 € 

 

 

 

 

ESCOLA ALTERNATIVA DE 9 A 14H 

Del 22 de juny al 15 de juliol 

Del 16 al 31 de juliol 

Del 22 juny al 31 de juliol 

Per setmanes (indiqueu quines) 

144 € 

88,00 € 

200 € 

41,50 € 

 

 

 

 

AUTOBÚS ESCOLAR 

Del 22 de juny al 15 de juliol 

Del 16 al 31 de juliol 

Del 22 juny al 31 de juliol 

Per setmanes (indiqueu quines) 

108 € 

71,70 € 

180,50 € 

30 € 

 

 

 

 

MATINERA (7.30-9) I VESPRADA (15-17) M V 

Del 22 de juny al 15 de juliol 

Del 16 al 31 de juliol 

Del 29 juny al 31 de juliol 

Per setmanes (indiqueu quines) 

36 € 

25,20 € 

55 € 

8,50 € 

  

  

  

  

DEL 22 DE JUNY AL 29 DE JULIOL 2016 

ESCOLA D’ESTIU ALTERNATIVA 

 Els alumnes que pertanyen a l’AMPA tindran un 10% de descompte, també pel 2n germà. Descomptes no acumulables. 

 Els preus d’autobús són orientatius i depenen de la quantitat de xiquets apuntats. El recorregut és de l’albereda a 

l’escola (8,30) i de l’escola a l’albereda (14.00). 

 Els preus de matinera i vesprada s’han de duplicar si s’agafen les dues opcions. 

 

  

SI ESTEU INTERESSATS, TORNEU AQUESTA INSCRIPCIÓ ABANS 
DEL 15 DE JUNY.  

D'acord  amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal 15/1999 de 13 
de desembre, les dades personals que ens faciliteu seran emmagatzemades en el fitxer de 
Norai amb caràcter estrictament confidencial. Les dites dades no poden, en cap concepte, 
ser cedides ni comunicades a tercers, tot això amb les prevencions imposades en la llei 
15/1999 en favor de l'interessat.  

 

D/Dª __________________________________________________________, 

amb nº DNI/NIE ______________________________, pare/mare/tutor/a de 
l’alumne/a indicat, l’autoritze a participar en l’activitat de l’Escola d’Estiu 2016. 

Signat _______________________________________ 

Data:              de              de  2016         
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