
FULL INFORMATIU 

ESCOLA D’ESTIU 2022 - CEIP SON RULLAN 

 

Qui organitza l’ Escola d’estiu? 

- L'escola d'estiu és ofertada per l'Apima Es Tren i dirigida per l'empresa “Menjador 

Escolar Trévol S.L.” sent la mateixa que porta la gestió del servei de matinera i 

menjador del centre. 

 

En quines dates es fa? 

- L'escola d'estiu es farà del 27 de juny al 31 d'agost. En aquesta temporalització, les 

inscripcions es podran fer per setmana o mensual. 

 

Què faran els meus fills a l’escola d’estiu? 

- L'escola d'estiu estarà dirigida per un coordinador, un director de temps lliure i un 

monitor/a per cada 10 participants inscrits. L'equip està format per les seves grans 

qualitats en l'àmbit educatiu i del lleure, per això, es garanteix una gran varietat 

d'activitats sense necessitat de repetir-se en les programacions, totes adaptades als 

grups d'edat establerts. 

Durant la setmana es repartirà un horari base per a cada grup, realitzant al llarg de la 

setmana: jocs populars, jocs d'aigua, gimcanes, taller de cuina, varietat esportiva, 

manualitats, dinàmiques grupals, jocs de taula, sortides… 

 

Quines sortides es faran i quin cost tindran? 

- - S'oferirà una sortida setmanal a una piscina o platja sent de cost 0. Tot està inclòs al 

preu establert (autocar privat + tiquet piscina), en el cas de platja, s'estableix un 

socorrista de platja extra des de l'organització. 

- - Es realitzarà una sortida al 'Western Water Park' al juliol i a 'Marineland' a l'agost, en 

aquest cas, el cost econòmic serà únicament de l'entrada reduïda de grup, el servei 

d'autocar és a càrrec de l'organització. 

- S'oferirà l'alternativa del servei d'escola d'estiu dins del centre per a famílies que no 

vulguin que participin a la sortida. Cal informar l'organització. 

 

Què inclou el preu de l’escola d’estiu? 

- Horari de 9h a 14h.    - Assegurança d’ Accidents  

- Assegurança de Responsabilitat Civil.  - Material d’activitats. 

- Recursos humans.    - Sortides (excepte parcs aquàtics) 

 

 

 

 



¿Què he de fer per a la inscripció? 

- Per efectuar la inscripció, has de lliurar la següent documentació al menjador del 

‘Ceip Son Rullan’ : 

> Full de Inscripció emplenat 

> Full de Serveis emplenat 

> Fotocopia del dni + sanitaria del menor  

> Fotocopia del dni d’un familiar (mare/pare/tutor) 

> 1 foto carnet 

 

- Per efectuar la reserva de la plaça, cal abonar 50€ a compte. A descomptar del total. 

 

Quins serveis ofereix l’escola d’estiu? 

 

Servei de MATINERA: Obert des de les 07:30h a inici campus. 

CAMPUS: de 09:00h a 14:00h. 

Servei de MENJADOR: de 14:00h a 15:30h. 

Servei de SUPER-CANGURO: de 15:30h a 16:30h. 

 
 

 

PREUS ESCOLA D’ESTIU 2022 - CEIP SON RULLAN 

 

 CAMPUS  

SOCIS APIMA NO SOCIS MATINERA MENJADOR SUPER-CANGURO 

DIA No disponible No disponible 1’50€ 7€ 2€ 

SETMANA 70€ 80€ 6€ 32€ 7€ 

MENSUAL 210€ 225€ 20€ 5€/dia 25€ 

JUNY + JULIOL 240€ 255€ 25€ 5€/dia 30€ 

 

Descompte de 5€ per germà inscrit (Descompte aplicable al preu de campus) 

 

 
Per a més informació, pots contactar al 657 47 26 62,  

per email a trebol.ce@gmail.com o  
directament al menjador del Ceip Son Rullan (preguntar per en Sergio) 

 

mailto:trebol.ce@gmail.com

