
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALA MILLOR 
 

NINS i NINES NASCUTS ENTRE 2005 

(o que facin primària) i 2013 
 

PRIMER TORN: del 3 al 31 de juliol. 

SEGON TORN: de l’1 al 31 d’agost. 
 

HORARI: de dilluns a divendres 

de 9.00 a 14.00 h. 
 

Grup dels petits  
 

- Utilitzam l’espai de 

l’Escoleta d’Infantil de Cala 

Millor (C/ Llorer núm. 22) 
 

- Les activitats que feim 

són: jocs lliures, tallers, 

jocs d’aigua i altres 

activitats divertides però 

adaptant el ritme a les 

necessitats dels nins i 

nines. 
 

- Una vegada el grup i els 

monitors es coneguin bé, 

farem alguna sortida. 
 

- Encara que l’horari sigui 

fins a les 14.00 h. Aquells 

que ho desitgin poden 

recollir els infants a partir 

de les 13.00 h. sempre 

que el grup de monitors 

estigui informat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup mitjans i grans 
 

- Utilitzam les 

instal·lacions del CP Na 

Penyal. 
 

- Les activitats que feim 

són: jocs i tallers, esports 

lúdics, platja, excursions 

o sortides setmanals i 

altres activitats 

divertides.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SON SERVERA 
 

NINS i NINES NASCUTS ENTRE 

2009 i 2013 
 

PRIMER TORN: del 3 al 31 de juliol 

SEGON TORN: de l’1 al 31 d’agost 
 

HORARI: de dilluns a divendres 

de 9.00 a 14.00 h. 
 

LLOC: ESCOLES VELLES 
 

Grup dels petits  
 

- Les activitats que feim 

són: jocs lliures, tallers, 

jocs d’aigua i altres 

activitats divertides però 

adaptant el ritme a les 

necessitats dels nins i 

nines. 
 

- Una vegada el grup i 

els monitors es coneguin 

bé, farem alguna sortida. 
 

- Encara que l’horari 

sigui fins a les 14.00 h. 

Aquells que ho desitgin 

poden recollir els infants 

a partir de les 13.00 h. 

sempre que el grup de 

monitors estigui informat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup mitjans i grans  

  
- Les activitats que feim 

són: jocs i tallers, esports 

lúdics, platja, excursions o 

sortides setmanals i altres 

activitats divertides.  

 



IMPORTANT!! 
 
 
 

 Podeu passar a recollir el sobre per a realitzar les 
inscripcions a partir de dia 15 de maig. Teniu fins a dia 6 
de juny per retornar-lo degudament emplenat i amb tota 
la documentació sol·licitada. 
 Podeu enviar a qui volgueu a recollir el sobre. Simplement 
necessitam el nom del nin o nina, l’any de naixement i el 
número de mòbil del pare, mare o tutor. 
 Recordau que les places són limitades. En cas d’excés de 
matrícula s’aplicaran els criteris de selecció següents: 

 1. Estar empadronat al municipi de Son Servera  
 2. Ordre d’inscripció.   

 És important fer la inscripció en el termini de matrícula. 
 El sobre amb la matrícula correctament emplenada, i tota 
la documentació, s’ha de retornar com a màxim el dia 6 de 
juny. 
 La matrícula no es considera formalitzada si no s’ha 
realitzat l’ingrés bancari.  
 D’acord amb les ordenances municipals una vegada 
iniciada l’activitat no es podran fer devolucions de les 
quotes. 
 Per motiu d’organització es podran fer variacions en 
l’estructura de l’escoleta. 
 

   
Per a més informació: 

Serveis Educatius Municipals 

971 56 79 51 

educacio@sonservera.es   

 
serveis educatius municipals   


