
Presencials: Dilluns 13 de juny de 16:00 a 19:00 a l’ajuntament 
 
On-line: del 9 al 15 de juny. Podeu trobar el full d’inscripció a la 
nostra página de Facebook <<Lúdic Serveis formació i ofer-
tes>> . S’ha d’enviar per correu electrònic. 

-Full d’inscripció signat pels pares 
-Foto mida carnet 
-Fotocòpia DNI  
-Fotocòpia de la tarja de la seguretat social o assegu-
rança privada 
-Resguard del pagament 

 
NO ES CONSIDERARÀ FORMALITZADA  

LA MATRÍCULA  SI MANCA  ALGUN  D’AQUESTS  
DOCUMENTS 

 

Informació 
Av Gabriel Maura, 9, local 22 – 07141 

Ses cases Noves (Marratxí) 
Telf. 971 42 22 09 / 608 36 68 87 

serveiscentralsludic@gmail.com 

Organitza:  

Dimecres 8 de juny a les 19.00 hores. 
Al Parc de n’Hereveta 



Per a qui? Oferta lúdica adreçada a nins i nines de 3 a 12 anys 
 
Quan? Juliol i la primera quinzena d’Agost  
 
-Horari activitats: de 09.00h. a 14.00 h. 

-Matinet: de 07.30 h. a 09.00 h. (extra) 

-Servei de menjador: 14.00 a 15.00 h. (extra) 

*Els serveis extra han de contar amb un mínim de 6 nins/es.  

On? A IES Porreres 
 
Què? Les vacances d’Estiu són una època en què els nostres nins i les nostres 

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

mament el temps, es realitzaran unes vacances relacionades amb “Un estiu 

viatger” (fil conductor per a les activitats d'enguany) 

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 valo-
ració dels aspectes humans per damunt dels materials. 
- 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. 
 

* S’ha finançat amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretària 
d’Estat d’igualtat i contra la violencia de gènere, en el marc del Pla Corresponsa-
bles i en col·laboració de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de 
les Illes Balears.  

SERVEI HORARI DIA QUINZENA MES 

Escola d’estiu 09.00 a 14.00h  25€ 50€ 

Escola Matinera 07.30 a 09.00 h 2€  18€ 35€ 

Servei de menjador 14.00 a 15.00 h 7€ 65€ 130€ 

*Germans 10% de descompte (no s’aplica al menjador) 

SERVEI HORARI DIA QUINZENA MES 

Escola d’estiu 09.00 a 14.00h  50€ 100€ 

Escola Matinera 07.30 a 09.00 h 2€  18€ 35€ 

Servei de menjador 14.00 a 15.00 h 7€ 65€ 130€ 

Per famílies amb majors necessitats de protecció:  
-Famílies monoparentals 
-Famílies en risc social i víctimes de violència masclista 
-Dones en situació d’atur de llarga durada 
-Dones majors de 52 anys 
-Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb disca-
pacitat 
-Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial. S’entenen com a tals 
les famílies beneficiàries de la renda social garantida, de la renda mínima d’in-
serció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.  
-Famílies nombroses 

Per a les famílies no incloses a l’apartat anterior:  


