CASA DE COLÒNIES RECTORIA DE LA SELVA I PINASSA
Carretera C-26, km 119, Lleida , 25286 Navès

Places limitades:113

ELS MISTERIS DE LA RECTORIA ...
Us agradaria fer un viatge en el temps? Sabeu si és possible?Doncs ,si penseu això, és perquè encara no heu
conegut als científics de Navès!. Però, si aquest ja és un gran misteri, sembla que els habitants del poble en
guarden alguns més... No us podeu perdre l ’ aventura d ’ aquest estiu !!!

INSCRIPCIONS DEL 2 AL 15 DE MAIG
A través de la pàgina web www.7itria.cat amb el codi corresponent a partir de les 10 h ,o bé trucant a 7 i TRIA al 936821043
(dll a dj de 12:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 17:00 h i divendres de 12:00 h a 14:00 h)
TORNS

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

PLACES

TÀBER

NABÍ

ORLANDAI

DOLORS

OBERTES

OBSERVACIONS

MONSERDÀ
TORN 1:
De l’1 al 6 de juliol

116TAB1

116NAB1

116ORL1

116DOL1

116OB1

283,84€

Edats: P4 - 6è
(inclòs des del dinar
del primer dia fins l’esmorzar
de l’últim dia, també anada i
tornada amb autocar)

TORN 2:
Del 6 al 12 de juliol

116TAB2

116NAB2

116ORL2

116DOL2

116OB2

331,15 €

Edats: P4 - 6è
(inclòs des del sopar del
primer dia fins l’esmorzar de
l’últim dia, també anada i
tornada amb autocar)

TORN 3:
De l’1 al 12 de juliol

116TAB3

116NAB3

116ORL3

116DOL3

116OB3

559,42 €

Edats: 1r primària - 6è
(inclòs des del dinar del
primer dia fins l’esmorzar de
l’últim dia, també anada i
tornada amb autocar)

Entrega de

Secretaria

Secretaria

Consergeria

Secretaria

Secretaria

Documentació:

AFA, Anna

AFA, Doris

Escola, Mercè

de l’escola

AFA Escola

últim dia 20/6/18 a la

Carrillero o Mila

Tàber, Anna

reunió. En cas contrari,
no serà efectiva la
inscripció.

Pagament fraccionat: primer pagament en el moment de la inscripció, segon pagament abans del
7 de juny.
Important: en funció de la renda personal disponible, les famílies interessades podreu sol·licitar
ajut econòmic del 2 al 15 de maig. Segons els quadre on indica el lliurament de la documentació,
tindreu a la vostra disposició a partir del 2 de maig el full de sol·licitud d’ajut econòmic el qual
haureu d’omplir i presentar al districte directament, sempre i quant s’hagi formalitzat primer la
inscripció a l’activitat. Les famílies que estigueu en aquesta situació no haureu de fer cap
pagament fins que l’Ajuntament publiqui els llistats definitius d’ajuts.
Aquelles famílies que tingueu infants o joves amb necessitats educatives especials també podreu
demanar un monitor de suport del 2 al 25 de maig, i haureu de seleccionar la casella de monitor
de suport a la inscripció. Cal que adjunteu el certificat de discapacitat.
Amb la col·laboració:

Més informació:

Consulta informacions Ajuntament: https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
Consultes 7 i TRIA: colonies@7itria.cat

