
 
 

 
 

 
 

 
Dat es d’ inscripció del 

16 de  maig  al 17 de  juny. 
 

Cal abonar 50€   per quinzena per tal de 
reservar plaça, o bé fer tot  el pagament. 

 
A l’hora  de  fer  l’ ingrés  s’ha  d’indicar  el  nom de  
l’usuari per tal que consti al resguard d’ingrés. 
 
El  número  de compte  de Catalunya  Caixa de 
l’Ajuntament  de La Secuita és el següent: 

 
2013-3311-14-0210073718 
 

També es podrà fer el pagament a les oficines de 
l’Ajuntament amb tarja bancària 

 
 

El  full d’inscripció i  el resguard d'ingrés  
s’hauran  de  dur  a  l’oficina  de  l’Ajunta ment de La  
Secuita, juntament amb una fotocòpia de DNI de 
l’adult que signi la inscripció,  així   com  també  
una  fotocòpia de  la  targeta sanitària  del nen 
o nena (CAT Salut). 

 
 
 
 
 
 

 
 

                 AMPA Escola Guillem de Claramunt 
 

 

L'escola d'estiu de la Secuita, aquest any 
tindrà com a protagonistes els SUMMERNIONS 
(la temàtica girarà amb els Minions com 
protagonistes i viatjarem amb ells durant tot 
l’estiu). 

 
 

 

+ INFO: 

Ajuntament de La Secuita 

Sant Cristòfol, 2 

CP: 43765 

Telèfon: 977 61 14 54 

Fax: 977 61 11 59 

E-mail: aj.secuita@altanet.org 

mailto:secuita@altanet.org


 
 

 

 

Sunny Summer: 
l’aprenentatge en anglès més 

divertit!!! 
 

 
Qui s om i què f em? 

 
Amb el suport de L’Ajuntament de La Secuita  i  

l’AMPA de l’Escola Guillem  de  Claramunt,  

continuem apostant pel Casal d’estiu Sunny 

Summer; una escola d’estiu que fomenta l’oci, el 

lleure i, principalment, la llengua anglesa. 

 
En aquesta escola d’estiu es potencien activitats 

en anglès que permetran als infants gaudir d’a- 

questa llengua i de l’oci d’una forma creativa i 

cooperadora. 

 
D’altra banda, un dels nostres principals 

objectius és que els infants aprenguin gaudint 

del vocabulari  de  les  temàtiques  que  

oferirem,  o bé, que ampliïn els seus 

coneixements.  

 

Les activitats  aniran  adreçades a nens i  

nenes d’ entre 3  i  14  anys d’edat que 

tinguin ganes d ’aprendre o d’ampliar els seus 

coneixements d’anglès d’una forma lúdica i 

divertida, de dilluns a divendres de 09:00 a 

16:30h 

Activi tats 
 

HORA ACTIVITATS 

09:00 a 10:00 APRENEM A CLASSE 

10:00 a 10:30 ESMORZAR 

10:30 a 11:30 ESPORTS/JOCS/DINÀMIQUES/... 

11:30 a 12:30 PISCINA 

13:00 a 14:30 DINAR 

14:30 a 16:30 ESPORTS/JOCS/DINÀMIQUES/ 

 
Preus i quinzenes  
 

1r torn: del 27 de  juny al 15 de  juliol. 

Bloc  matí  (09:00h a 13:00) sense menjador: 

Empadronats:  175€ 

No empadronats: 230€ 

Bloc  sencer (09:00h  a 16:30) amb menjador: 

Empadronats:  230€ 

No empadronats: 305€ 

 

2n torn: del 18 de juliol al 2 9  de juliol. 

Bloc  matí  (09:00h a 13:00) sense menjador: 

Empadronats:  117€ 

No empadronats: 155€ 

Bloc  sencer (09:00h  a 16:30) amb menjador: 

Empadronats:  155€ 

No empadronats: 205€ 

 

3r torn: del 1  d’agost al 12 d’agost. 

Bloc  matí  (09:00h a 13:00) sense menjador: 

Empadronats:  117€ 

No empadronats: 155€ 

Bloc  sencer (09:00h  a 16:30) amb menjador: 

Empadronats:  155€ 

No empadronats: 205€ 
 

Altres descomptes aplicables  

A) Si   són  varis   germans/es  dte.  de  20€ 

per quinzena. 

B )  Els  nens/es que facin dues/tres  quinzenes 

un descompte de 20 € per quinzena. 

 
Hi  ha  la   possibilitat  de  fraccionar  els  paga- 

ments. Per a més informació, contacteu amb 

l’Ajuntament  de La Secuita. 

 
*Els torns  es duran a terme  sempre que hi 

hagi el mínim d’usuaris inscrit

 


