REUNIÓ INFORMATIVA

DIVENDRES
10/06 a les 19:00
al Centre Cívic

Horari i servei

Dates previstes

Bon matí de 8:00 a 9:00

JULIOL, 04/07 a 29/07
4 setmanes

Casal de matí de 9:00 a
13:00
Menjador 13:00 a 16:00
amb opció de CÀTERING o
CARMANYOLA
Casal de tarda de 16:00 a
20:00

** Tots els serveis poden ser
modificats o anul·lats segons
la demanda**

AGOST, 01/08 a 26/08
4 setmanes
SETEMBRE, 29/08 a 02/09
1 setmana
Localitzacions
Escola Mediterrani
Entrades i sortides i activitats de matí,
menjador i tarda
Pavelló Esportiu
Activitats esportives
Piscina Municipal
Curs de natació de l’Ajuntament no inclòs
al preu i Activitats aquàtiques per les
tardes incloses al campus

L’estiu IDEAT és un Casal de vacances dissenyat per
infants d’entre P3 i 6è. A través del joc i d’altres
propostes educatives es treballen valors fonamentals com
la solidaritat i la igualtat entre d’altres, i es poden
reforçar hàbits i conductes saludables.
Hàbits i rutines - Manualitats amb materials reciclats
Jocs tradicionals – Tallers de jardineria – Jocs aquàtics
Racó d’Experimentació – Robòtica

Modalitat

Dos mesos

Un mes

Setmanal

Acollida matinal

Menjador
(carmanyola)
Menjador
(càtering)

4 Setmanes

Preu general

Preu amb
descompte**

Mitja jornada

280€

140€

Jornada completa

560€

280€

Mitja jornada

140€

70€

Jornada completa

280€

140€

Mitja jornada

60€

45€

Jornada completa

100€

75€

Una setmana

10€

Un mes

40€

Una setmana

20€

Un mes

70€

Una setmana

40€

Un mes

140€

El servei s’ha de
pagar per davant
El servei s’ha de
pagar per davant
El servei s’ha de
pagar per davant

En cap cas es retornaran els imports dels serveis facturats i no
gaudits
**El preu amb descompte s'aplicarà exclusivament a infants empadronats a
l'Ampolla que facin la sol·licitud, sempre i quan la inscripció es faci durant el
període del 13 al 22 de juny.
FORA D'AQUEST PERIODE, JA NO ES PODRAN ACOLLIR AL DESCOMPTE
Descompte del 50% per les inscripcions per mes sencer i del 25% per setmanes
IDEAT - Centre de Suport Familiar
www.ideat.cat
ideatampolla@gmail.com
877 018 028 ( Administració )
653 952 724 ( Direcció Educativa i informació)

INSCRIPCIONS
1. Emplenar el formulari de matrícula, amb la documentació que
es demana ( FOTO, TIS participant i DNI si en té, Carnet de
Vacunes i DNI del representant ). El podeu descarregar del web
www.ideat.cat o recollir-lo al Centre Cívic de l’Ampolla.
2. Entregar el formulari original al Centre Cívic o enviar-lo per
correu electrònic a ideatampolla@gmail.com .
3. Rebreu la factura al vostre correu electrònic per a que pugueu
fer la transferència de pagament.
4. Un cop validada la matrícula i el pagament, quedarà
formalitzada la inscripció.
SENSE LA DOCUMENTACIÓ COMPLETA I EL PAGAMENT REALITZAT
NO ES RESERVA LA PLAÇA AL CAMPUS

