
Escola
d'estiu
municipal

Campanet 2022

Del 27 de juny al 9 de setembre 

Jocs, tallers, piscina, 
excursions, manualitats, 
diversió... i molt més!

Del 18 de maig al 3 de juny
De manera presencial a 
l’Ajuntament de Campanet,
o per correu electrònic a l’adreça 
metgedolc@ajcampanet.net

Inscripcions

mailto:metgedolc@ajcampanet.net


A l'estiu el ritme es relaxa, però no sempre s'atura!
Per això, l'Ajuntament de Campanet posa a
disposició de les famílies, un any més, una escola
d'estiu amb una oferta variada, participativa i d'allò
més divertida pels infants. Jocs, tallers, platja i
piscina, experimentació, esport, manualitats... ens
ho passarem d'allò més bé!

A qui va dirigida? 
Infants nascuts entre el 2006 i el 2018. Al
setembre, s'amplia a infants del 2019

La nostra proposta

Horari ampli i flexible

HORARIS

TRIA PER SETMANES O MESOS, L'HORARI
QUE ET VAGI MILLOR

L'escola d'estiu començarà el 27 de juny, i acabarà 
dia 9 de setembre. Les famílies podreu matricular 
els vostres infants per setmanes, per quinzenes o 
per mesos, segons la vostra conveniència. 

SERVEI DE MENJADOR

Activitats generals: de 9.00h a 14.00h
Matinera: de 7.30h a 9.00h
Menjador: de 14h a 15h.
Escola de tarda: de 15h a 16h

L'escola d'estiu ofereix servei de menjador per a 
aquelles famílies que així ho triïn, però també 
donam la possibilitat de quedar a dinar amb 
carmanyola de casa. 

Preus 

FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT

Màxim de 50€/mes per 
infant, sense incloure 
serveis de menjador, 
matinera o escola de 
tarda

Aquest any, els preus d’inscripció de l’Escola d’Estiu són 
inferior gràcies a la subvenció sol·licitada per  
l'Ajuntament i finançada en part amb càrrec als fons del 
Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra 
Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables i 
en col·laboració de la Conselleria d’Afers Socials i Esports 
del Govern de les Illes Balears.

RESTA DE FAMÍLIES

Màxim de 100€/mes per 
infant, sense incloure 
serveis de menjador, 
matinera o escola de 
tarda


