
ORGANITZA: 

 Es celebrarà una reunió informativa per a tots aquells pa-

res que desitgen resoldre dubtes sobre l´escola d´estiu, la 
data serà el dimecres 22 de juny a la Casa de  Cultura a les 

20,00 hores. 
 

 Els monitors que duran a terme aquestes activitats  
         disposen de les titulacions exigides per la llei i un  

 segur de responsabilitat civil. 
 

 Es reserva el dret a fer modificacions en les activitats pro-
gramades a fi de millorar el funcionament de l´escola. 

 
 Es posarà a disposició de tots els pares/mares de xiquets 

un servei telefònic d´atenció permanent. (650 37 77 81) 

 
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ AL: 

Casal de la Joventut 
C/Castillo, 8  03450 BANYERES DE MARIOLA 

Tfn 966568383 joventut@portademariola.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup SEA Eventos , C/ Perú, 150 NAU 1A 03803 ALCOI (Alacant) 
Delegació Ontinyent 962 381 819 (serveis 24 hores)  

www.seaeventos.com  Tfòn. 902 36 37 96  mail: actividades@seaeventos.com 
 

Coordinació tècnica : 

M.I Ajuntament de Banyeres de Mariola 
Regidories d´Esports i Joventut  

M.I Ajuntament de Banyeres de Mariola 

Regidories d´Esports i Joventut 

Edats: Nascuts entre l´any 2009 i 2014 
(mínim 3 anys a l´inici de l´activitat) 

Horari: de 9 a 13 h. 
Permanències :  

de 8,30 a 9,00 i de 13 a 13,30 a h. 

 

OPCIONS: 

A– del 26-6 al 28-7 
B– del 3 al 28-7 

C– Dues setmanes 



 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE  
L´ESCOLA D´ESTIU 

L´escola d´estiu està dirigida a xiquets/es nascuts entre els 

anys 2009 i 2014 ambdós inclosos 
 

DATES I LLOC DE DESENVOLUPAMENT DE  
LES ACTIVITATS 

 

L´escola d´estiu desenvolupa principalment les seues activi-
tats al Col·legi Alfonso Iniesta, no obstant  s´utilitzaran altres 

instal·lacions pròximes per a activitats alternatives. Depenent 
de les edats dels participants tenen blocs diferenciats 

d´activitats, entre les que podem citar alguns exemples: 
 

 Esports, activitats medi ambientals, jocs tradicionals, ma-
nualitats, psicomotricitat, conta-contes, visites culturals, 

excursions, festes amb castells unflables, realitat virtual 
setmana de la màgia, jocs aquàtics, etc. 

 
Totes les activitats tenen el seu horari entre les 9 i les 13,00 

hores de cada dia, existeix un horari de permanències des de 
les 8,30 a 9,00 hores i  de 13 hores fins les 13,30 hores. 
 

MÉS DADES 
Cada xiquet haurà d´acudir tots els dies amb la samarreta i la 

gorra  que facilitarem (inclòs en preu d´inscripció), en el cas 
de xiquets de 3, 4 i 5 anys hauran de vindre proveïts d´una 

motxilla amb roba de recanvi. 
 

Els grups s´establiran per edats. 
 

Per a les activitats i excursions fora dels recintes base, es 
sol·licitarà una autorització expressa dels pares o tutors. 

 
Tots els xiquets hauran de portar el desdejuni. 

ESCOLA DEL 3 AL 28 de juliol 90 € 

ESCOLA DEL 26 de juny al 28 de juliol 117 € 

DUES SETMANES 60€ 

INFORMACIÓ SOBRE  LA INSCRIPCIÓ 
 

OBTENCIÓ DE SOL·LICITUDS 
Les persones que ho desitgen poden obtindre les sol·licituds 

d´inscripció al Casal de la Joventut, també poden descarre-
garse-les del web: www.seaeventos.com. 
 

DATES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Les sol·licituds és presentaran fins el 23 de juny al Casal de la 
Joventut s´haurà d´aportar la fotocòpia del SIP del xiquet/a i 
còpia de la transferència realitzada al compte: ES83 3058 

2147 21 2720001532. També es podrà realitzar el pagament 
de l´import  mitjançant targeta de crèdit. 

 
PREUS 
 
 
 
 
 
 
Els preus dalt mencionats són la part que correspon pagar als pa-
res dels xiquets inscrits, el cost d´aquesta activitat és superior i  
està subvencionat en part per la regidoria de Joventut del M.I. 
Ajuntament de Banyeres. 
DESCOMPTE GERMANS: El 2n i 3r germà d´una mateixa unitat 
Familiar tindran un 10 % de descompte. 
 
 
 

 

M.I Ajuntament de Banyeres de Mariola 

Regidories d´Esports i Joventut 


