
 Dies 28 i 29 de maig en horari de 10.00 a 14.00 i de 
17.00  a 19.30 hores. 

 
Sant Llorenç: Espai36 (971 56 90 03). 

Son Carrió: Delegació  Ajuntament  (971 56 96 19). 
Sa Coma: Delegació Sa Coma (971 81 20 83). 

-Full d’inscripció signat pels pares 
-Foto mida carnet 
-Fotocòpia DNI  
-Fotocòpia de la tarja de la seguretat social o  
assegurança privada 
-Còpia full vacunació 
-Si optau a beques, la documentació que es demana al full 
que se us proporcionarà.  
-Descompte famílies nombroses : 20% 
-Bonificacions minusvalidesa: 20% descompte per 33% al 
65%, 30% descompte per 65% al 75% i 50% descompte per 
75% o superior.  
 

NO ES CONSIDERARÀ FORMALITZADA  
LA MATRÍCULA  SI MANCA  ALGUN  D’AQUESTS  

DOCUMENTS 

 
Informació 

Av Gabriel Maura, local 22 – 07141 
Ses cases Noves (Marratxí) 

Telf. 971 42 22 09 / 608 36 68 87 

serveiscentralsludic@gmail.com 



Per a qui? Oferta lúdica formativa adreçada a nins i nines de 3 a 11 anys 
(Educació Infantil i Educació Primària ). 
 
Quan? De L’1 al 31 de juliol de 2019 
-De 09.00 a 14.00 h . 146,74€ 
-Matinera: 07.30 a 09.00 h.  25€. Dies solts 3€ 
-Servei de menjador (mín 15 pax): 14.00 a 15.30 h.  6€ /dia .  
El pagament es farà mitjançant una liquidació 
 
On? CEIP Mestre Guillem Galmés, Poliesportiu Margalida Fullana  i Pisci-

na Municipal. 
 
Què? Les vacances d’Estiu són una època en què els nostres nins i les nos-

tres nines tenen un major nombre d'hores de temps lliure. Per tal d’apro-

fitar òptimament el temps, es realitzaran unes vacances relacionades amb 

“La màquina del temps” (fil conductor per a les activitats d'enguany) 

 Servei de transport gratuït per a  participants de  
Son Carrió i  de Sa Coma. 

 
REUNIONS INFORMATIVES PER A FAMÍLIES 

Sant Llorenç  - 13 de juny a l’Espai36 
Grup d’Infantil a les 19.00 h 

Grup de Primària a les 19.30 h 

Per a qui? Joves de 6è de Primària i ESO 
 
Quan? De l’1 al 31 de juliol de 2018.  Dll, dc i dv. 
  
-De 09.00 a 14.00 h  122,33€ 
-Matinera: 07.30 a 09.00 h  25€. Dies solts 3€ 
-Servei de menjador (mín 15 pax). 14.00 a 15.30 h.  6€ /dia .  
El pagament es farà mitjançant una liquidació 
 
On? CEIP Mestre Guillem Galmés, Poliesportiu Margalida Fullana  i Piscina 

Municipal. 
 
Què? Es realitzarà un Estiu Jove on gaudirem de l’estiu a través de tallers 

experimentals i creatius, jocs esportius, creació de còmics, …  

 Servei de transport gratuït per a  participants de  
Son Carrió i  de Sa Coma.  

 
 

REUNIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES 
Sant Llorenç – 13 de juny   
a les 20.00 h a l’Espai36 

 
Si és possible, veniu sense infants. Gràcies 

 

ALGUNS DELS NOSTRES VALORS... 
- Atenem les necessitats dels més socialment desfavorits, i entenem la diferència i la diversitat com un senyal d'identitat igualitària. 
- Afavorim l'expressió d'opinions contràries o no, així com escoltar i arribar a acords i solucions per consens. 
- Els homes i les dones són iguals en drets i en deures. Apostam per una educació no sexista. 
- Intentam contrarestar el consumisme, formant els infants en la valoració dels aspectes humans per damunt dels materials. 
- Defensam una formació no competitiva i per això deim no a les rivalitats entre els nostres usuaris.      
-Potenciam el treball en equip de manera col·laborativa. 
- Cuidam i respectam la nostra terra, per tal d'aconseguir un món més habitable i sostenible. Estimam la nostra terra i per això estimam la nostra llengua. 
- Afavorir la neteja de tots  els àmbits i, sobretot, reciclam, reduïm i reutilitzam. 


