COLÒNIES D’ESTIU 2019

ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS:

RESERVA DE PLAÇA

L’objectiu principal d’una colònia d’estiu és l’educació
integral de la persona en el temps lliure i la
sociabilització dins el grup d’iguals. Cada colònia
s’organitza entorn un tema central que ambienta totes
les activitats. Les activitats estan adaptades a cada
edat, a la duració de cada colònia i al tema central:
excursions i sortides, jocs, tallers, animació i
expressió, esports, etc.
L’equip de monitors de cada colònia està format per
professors i antics alumnes dels centres FECIB amb
la titulació de monitor de temps lliure.

Si voleu assegurar la plaça i per poder començar a
organitzar cada colònia amb el seu equip de monitors
ens és necessari saber el nombre d’alumnes que hi
assistiran, per això a partir d’avui podeu fer la reserva
de plaça de la colònia que us interessi ingressant 20 €
per aquest concepte i fent-nos arribar les dades
d’inscripció per una d’aquestes vies:
1a Amb el formulari on-line des de la web de les
colònies
https://coloniesfecib.blogspot.com/
2a Enviant la part posterior d’aquest full degudament
omplerta i el justificant d’ingrés bancari escanejats per
correu electrònic a colonies@fecib.net
3a Entregant la part posterior d’aquest full degudament
omplert i el justificant d’ingrés a secretaria.
Els 20 € en concepte de reserva seran descomptats del
preu final de la colònia

LLOCS: EI i EP al Casal de Colònies de s’Olivaret (Alaró) / ESO a la zona d’acampada Son Trias (Esporles)

DATES I PREUS DE LES COLÒNIES 2019:
EDUCACIÓ INFANTIL
del 5 al 7 de juliol
1r i 2n ED PRIMÀRIA
de l’1 al 4 de juliol
3r i 4t ED PRIMÀRIA
del 22 al 27 de juliol
5è i 6è ED PRIMÀRIA
del 15 al 21 de juliol
ESO
del 9 al 12 de juliol

3 dies / 2 vespres

135 €

4 dies / 3 vespres

175 €

6 dies / 5 vespres

230 €

7 dies / 6 vespres

300 €

5 dies / 4 vespres

180 €

INSCRIPCIÓ DEFINITIVA
La inscripció definitiva a les
colònies es podrà fer a partir
del 15 de maig. Rebreu la
informació pertinent.
A cada escola es convocarà
una reunió informativa per a
pares i mares dins el mes de
maig.

*El pagament es podrà fer en un sol ingrés o amb un màxim de 2 plaços
a partir de l’inici del període d’inscripció definitiva (15 de maig).
10% de descompte sobre el preu de cada una per als germans que
s’inscriguin

Més informació a:
http://coloniesfecib.blogspot.com
colonies@fecib.net

RESERVA DE PLAÇA COLÒNIES ESTIU 2019
Alumne/a:_________________________________________________________________________
Col·legi:___________________________________________________________Curs::___________
Nom del pare o mare:________________________________________ Telèfon:_________________
Correu electrònic de contacte:_________________________________________________________
reservam la plaça per a la colònia de:
___ EDUCACIÓ INFANTIL -4t, 5è i 6è- (del 5 al 7 de juliol)
___ 1r i 2n D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de l’1 al 4 de juliol)
___ 3r i 4t D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (del 22 al 27 de juliol)
___ 5è i 6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (del 15 al 21 de juliol)
___ ESO (del 9 al 12 de juliol)
Ingressam 20 €* amb aquest concepte que seran descomptats del preu final de la colònia al següent compte
bancari de Bankia (triau el compte bancari de cada col·legi):
Molt important a l’ingrés s’ha d’indicar: Indicar RESERVA/nom alumne/curs
___Col·legi Sagrat Cor (Palma)
ES31 2038 3276 8160 0012 8442
___Col·legi Sant Vicenç de Paül (Sa Vileta)
ES81 2038 3278 7560 0011 9103
___Col·legi Sant Vicenç de Paül (Sóller)
ES20 2038 3389 2760 0024 7662
___Col·legi L’Assumpció (Binissalem)
ES85 2038 3406 4460 0020 3778
___Col·legi Sant Vicenç de Paül (Coll d’en Rabassa)
ES37 2038 3268 1560 0006 8336
___Col·legi Sant Vicenç de Paül (Manacor)
ES02 2038 3276 8060 0044 5621
___Col·legi Verge de Monti-sion (Porreres)
ES52 2038 3276 8360 0044 5738

Firma del pare / mare
Palma, ____ de ____________ de 2019
ENVIAU AQUEST FULL, JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT BANCARI PER CORREU ELECTRÒNIC A
colonies@fecib.net

o entregau-lo, juntament amb el justificant bancari a la secretaria de la vostra escola.

DARRER DIA per reservar plaça: dimarts 30 d’abril o en el moment que s’exhaureixin les
places de la colònia
* En cas de no assistir a la colònia, no es retornarà la quantitat abonada en concepte de reserva de plaça.

LA RESERVA TAMBÉ ES POT FER VIA ON-LINE MITJANÇANT EL FORMULARI QUE
TROBAREU A LA WEB DE LES COLÒNIES coloniesfecib.blogspot.com.es
o escanejant aquest codi i entrant directament al formulari on-line de reserva de plaça

