
Escola d'estiu 2021

Del 19 al 23 de juliol

INSRIPCIONS del 10 de maig a l'11 de juny

A QUI S'ADREÇA?

Setmana 5 Del 31 d'agost al 3 de setembre

MOVIMENt
Música i

En Musik ha dedicat el confinament a fer un viatge
pel planeta per conèixer les tradicions musicals de
molts països propers i llunyans. (Tot a través de
videoconferència, és clar!). Junt als tres
personatges de Valors ens vol traslladar cada
setmana una ruta extraordinària que ens portarà
a conèixer les cançons, els balls i les tradicions
més divertides de totes les cultures amb les que
ha estat en contacte.

EIX D'ANIMACIÓ
L'escola d'estiu s'adreça a nens i nenes de
I3  a 6è

Preu stàndard / Preu 2n germà
I un descompte pel 3r germà d'un 50% respecte el preu stàndard

INFORMACIÓ
Escolàpies Igualada

c/ del Vidre 1, 08700 d'Igualada 
 T 93 803 04 09

Valors - C/ l'Alegre de Dalt 55-57 1ºE
08024 Barcelona - T 93 427 47 34

info@somvalors.com

PREUS ESPORÀDICS
Acollida esporàdica: 3,5€/h

Dinar esporàdic: 8,75€

9h a 15h
 (amb dinar)

95/90€

9h a 13h
 

acollida
8h a 9h

2 setmanes

3  setmanes

4 setmanes

9 dies 

60/55€ 10€

180/170€ 110/100€ 15€

265/250€ 160/145€ 25€

345/325€ 205/185€ 35€

140/135€ 80/75€ 15€

4 dies 

85/80€

70/65€ 40/35€ 5€
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SETMANES
Setmana 1 Del 28 de juny al 2 de juliol

Del 5 al 9 de Juliol

Del 12 al 16 de juliol

Setmana 2
Setmana 3
Setmana 4

Organitzador: Promotor:

Del 6 de setembre  al 10 de setembre

1 setmana

SetmanA 6

5 dies 50/45€ 10€



El primer dia de l'escola d'estiu es farà la presentació 
de l'equip de monitors i monitores

 

DOCUMENTACIÓ
Full d'inscripció emplenat
Rebut bancari segons torn/s
Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua*
Fotocòpia del llibre de vacunació*

1.
2.
3.
4.

*Només per a infants de fora de l'escola
 

Per més informació visita la nostra
web, truca o envia un correu a:

93 803 04 09
https://escolapiesigualada.org
info@escolapiesigualada.org

Got de plàstic i tovalloletes humides
(I3, I4 i I5)

ingrés o transferència al compte corrent:
Banc Sabadell
ES11-0081-0148-42-0001298432
Concepte: 
ESTIU IGUALADA/Nom participant/Torns abonats

(Les inscripcions entregades fora de termini tindran un
recàrrec de 5€ per setmana)

 

material que cal portar
Esmorzar diari

Roba còmoda i que es pugui 
embrutar

Per als jocs d'aigua: 
banyador, xancletes tancades, 
tovallola i gorra

Crema solar
1

2

3

4

5

PUNT DE SUPORT
Recepció de l'escola

DL a DV matins de 9h a 13h
i tardes de 15h a 19h

PRESENTACIÓ

PAGAMENT

Tallers, jocs de pistes, jocs d'aigua, danses i cançons,
iniciació als esports, gimcanes, jocs esportius i moltes

sorpreses més!
Primària: Quadern de vacances

ACTIVITATS

@SOMVALORS
www.somvalors.com

IMPORTANT! 
Cal estar al corrent del pagament escolar


