
               

Benvolgudes famílies:

Ja estam organitzant les activiais munvcvpaals d’estu que organviaa l’Ajuniameni de Ses Salvnes v gestona
Cucaiela

ESCOLES D’ESTIU

Servei Preu mensual Preu Quinzenal
 Escola d’estu (9.00-14.00) 130€ 70€

Se farà una preinscripció de 20 euros
Reunió de pares dies: 4 de juny - Ajuntament de Ses salvnes a les 18:00h   4 de juny – Centre cívic de Colonva
de Sani Jordv a les 20:00h
Teniu fns al 14 de juny per poder fer les inscricpcions

Per fer la  INSCRIPCIÓ, heu d’emplenar la ftta d’inscripció que podreu trobar  escanetjant es  codi QR que
tenia al costat o entrant amb l’enllaç següent,  https://forms.gle/uFvJ2dGJHcdE4uAAA si teniu problemes
per fer la inscripció online podeu cridar a l’ofcina. 
El  dia  de  lla  reunió  de  pares  haureu  de  dur  tota  la  documentació  necessària  per  poder  formalitzar  la
inscripció.

S’ha d’entregar:
- L’autorització emplenada i signada
- La documentació requerida (fotocòpia de la targeta sanitària del partcipant i foto carnet recent). 
- El comprovant del pagament bancari. ES61 2100 5837 8902 0002 3303

CURSOS D’ESTIU

 El preu deles actvitats d’estu es de 50 euros els dos mesos de juliol i d’agost, (el preu no se pot fraccionar ni
per dies, ni per mesos)
Teniu fns al 20 de juny per poder fer les inscripcions 

Per fer la  INSCRIPCIÓ, heu d’emplenar la ftta d’inscripció que podreu trobar  escanetjant es  codi QR que
tenia al costat o entrant amb l’enllaç següent, https://forms.gle/cQmYXikmi2unL3qo6 si teniu problemes per
fer la inscripció online podeu cridar a l’ofcina. 
El  dia  de  la  reunió  de  pares  haureu  de  dur  tota  la  documentació  necessària  per  poder  formalitzar  la
inscripció.

S’ha d’entregar:
- L’autorització emplenada i signada
- La documentació requerida (fotocòpia de la targeta sanitària del partcipant i foto carnet recent). 
- El comprovant del pagament bancari. ES61 2100 5837 8902 0002 3303

Per a més informació consultau el  Facebook “Xarxa Cucaiela” o telefonau 971 59 02 60 de  10 a 14h de
dvlluns a dviendres.

https://forms.gle/uFvJ2dGJHcdE4uWAA
https://forms.gle/cQmYXikmi2unL3qo6

