
ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
Educació

Estimat pare,
Estimada mare,

Des de la regidoria d’Educació ens posem en contacte per a informar-vos sobre l'Escoleta d'Estiu
que l'Ajuntament d’Onda ha organitzat per als vostres fills i filles.

L’Escoleta d’Estiu és un servei educatiu per al temps lliure que vol donar als xiquets i xiquetes
participants una àmplia oferta de serveis i activitats de caràcter educatiu, esportiu, lúdic i d’hàbits
socials durant les vacances escolars, facilitant, al mateix temps la conciliació de la vida familiar i
laboral dels pares i mares.

Les modalitats de l’Escoleta d’Estiu per a enguany, són:

Un estiu d'art, del 2 de juliol fins al 27 de juliol
• Lloc on es realitzarà: CEIP Pius XII
• Qui pot participar: l’alumnat de P3, P4 i P5 d'Educació Infantil i de 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é

curs d'Educació Primària.
• Períodes d'escoleta i preu:

- Del 2 al 13 de juliol (10 dies), 36 euros
- Del 16 al 27 de juliol (10 dies), 36 euros

• Horaris: 
L'horari de les escoletes serà de 9.00 a 13.00 h, de dilluns a divendres 
El servei d'acollida serà de 7.45 a 9.00 h i de 13.00 a 14.00 h

• Nombre de places oferides: 
180 places

• Servei addicional de menjador de 13.00 a 14.00 h, no inclòs en el preu

Un estiu esportiu, del 25 de juny fins al 27 de juliol
• Lloc on es realitzarà: Pavelló Poliesportiu Municipal
• Qui pot participar:

Per als dies de vacances de juny podrà matricular-se l'alumnat de P3, P4 i P5 d'Educació
Infantil i de 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é curs d'Educació Primària. 
Per als dies de vacances de juliol podrà matricular-se l'alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é curs
d'Educació Primària. 

• Períodes d'escoleta:
- Del 25 al 29 de juny (5 dies), 18 euros
- Del 2 al 13 de juliol (10 dies), 36 euros
- Del 16 al 27 de juliol (10 dies), 36 euros

• Horaris: 
L'horari de les escoletes serà de 9.00 a 13.00 h,  de dilluns a divendres  
El servei d'acollida serà de 7.45 a 9.00 h i de 13.00 a 14.00 h

• Nombre de places oferides: 
180 places, els dies de vacances de juny
45 places, el mes de juliol
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Un Estiu de Ceràmica, del 2 de juliol fins al 24 d’agost
• Lloc on es realitzarà: Museu del Taulell Manolo Safont
• Qui pot participar:

L’alumnat matriculat en 1r, 2n, 3r, 4t, 5é i 6é curs d'Educació Primària.
• Períodes d'escoleta

- Del 2 al 13 de juliol (10 dies), 36 euros
- Del 16 al 27 de juliol (10 dies), 36 euros
- Del 30 de juliol al 10 d’agost (9 dies), 32,40 euros
- Del 13 al 24 d’agost (9 dies), 32,40 euros

• Nombre de places oferides: 
45 places

• Horaris: 
L'horari de les escoletes serà de 9.00 a 13.00 h,  de dilluns a divendres
El servei d'acollida serà de 8.00 a 9.00 h  i de 13.00 a 14.00 h

En cas d’estar interessat/da en l’Escoleta d’Estiu heu de presentar el full de preinscripció, que us
adjuntem, degudament reomplit a la Casa de la Cultura, carrer de Balmes, número 2, planta baixa.
El termini de preinscripcions és del 12 al 14 de juny.
Horaris: matí de 10.00 a 13.00 h i vesprada (sols dimarts 12) de 16.30 a 18.30 h

Les preinscripcions seran acceptades per ordre de registre d’entrada. Només s'admetran quatre
sol·licituds per torn. En cas que una família tinga més de quatre fills/filles haurà d'acreditar-ho
presentant el llibre de família o un volant d'empadronament de la mateixa data que la sol·licitud.

El llista d’admesos es publicarà la setmana del 18 de juny a la pàgina web de l’Ajuntament i a la
Casa de la Cultura.

Una salutació cordial,

Onda, data al marge
Document signat electrònicament
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