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¿ A QUIEN VA DIRIGIDO ?
La “Escola d’Estiu” va dirigida a todos los niños 
y niñas nacidos entre el año 2013 y 2005, es de-
cir, que hayan cursado entre Infantil 3 años y 6º 
de Educación Primaria durante el curso escolar 
2016/17.

¿ DÓNDE SE HACE ?
- CEIP MARQUES DE BENICARLÓ 
Niños/as de Educación Infantil (P3, P4 y P5) y 
1ºy 2º de Educación Primaria que se acojan a la 
actividad de Mañana y Comedor.
Todos los niños/as de 3º, 4º, 5ºy 6º de Educa-
ción Primaria
- CEIP E. M. RODENAS
Niños/as de Educación Infantil (P3, P4 y P5) y 
de 1ºy 2º de Educación Primaria que se acojan 
a las actividades de Mañana sin Comedor.

Los hermanos que por edad tengan que ir a cen-
tros separados podrán estar juntos en el CEIP Mar-
qués de Benicarló si así se solicita. 

¿ CUÁNDO SE HACE ?
La “Escola d’Estiu” estará en funcionamiento des-
de el 3 de julio hasta el 11 de agosto y se distribuirá 
en tres turnos:
1r turno: del 3 al 14 de julio
2º turno: del 17 al 28 de julio
3r turno: del 31 de julio al 11 de agosto. En este 
turno se podrá elegir la quincena entera o por se-
manas (en la opción semanal el precio de los ser-
vicios se reducirá a la mitad). 

¿ EN QUÉ HORARIO ?
El horario que se puede elegir es el siguiente:
Canguro : de 9.00 a 10.00 h.
Mañana: de 10.00 a 13,30 h. 
Comedor: de 13.30 a 16.00 h. Habrán dos horas 
de salida a las 15,15 y a las 16,00 horas. 
(de lunes a viernes no festivos)

PRECIOS
El precio por turno será:

Familias numerosas: se aplicará el precio corres-
pondiente con bonificación para el tercer y cuarto 
hijo inscrito.

INSCRIPCIONES
Se entregará cita previa los días 29 y 30 de mayo, 
en horario de 09.00 a 11.00 h., en el Centro Social 
Municipal “La Farola” (Entrada por Calle del Port, 
37. Benicarló).
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Canguro: 8,00 €
Mañana: 24,00 €
Comedor: 46,50 €
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A QUI S'ADREÇA?
L'Escola d’Estiu s'adreça a tots els xiquets i xique-
tes nascuts entre l'any 2013 i 2005, és a dir, que 
hagen cursat entre Infantil de 3 anys i 6é d'Educa-
ció Primària durant el curs escolar 2016-2017.

ON ES FA ?
- CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ 
Alumnes d'Educació Infantil (P3, P4 i P5) i 1r i 2n 
d'Educació Primària  que s'acullen a l'activitat  
Matí i Menjador.
Tots els alumnes de 3r, 4t, 5é i 6é d'Educació 
Primària
- CEIP E. M. RÓDENAS
Alumnes d'Educació Infantil (P3, P4 i P5) i de 
1r i 2n d'Educació Primària  que s'acullen a les 
activitats de  Matí sense menjador.

Els germans que per edat hagen d'anar a centres 
separats podran estar junts al CEIP Marqués de 
Benicarló si així se sol·licita. 

QUAN ES FA ?
L'Escola d’Estiu estarà en funcionament des del 3 
de juliol fins a l’11 d'agost i es distribuirà en tres 
torns:
1r torn:  del   3 al 14 de juliol
2n torn:  del 17 al 28 de juliol
3r torn:  del 31 de juliol a l'11 d'agost. En 
aquest torn es podrà triar la quinzena sencera o 
per setmanes (en l'opció setmanal el preu dels ser-
veis es reduirà a la meitat). 

EN QUIN HORARI ?
L'horari que es pot triar és el següent:
Cangur: de 9.00 a 10.00 h.
Matí: de 10.00 a 13.30 h. 
Menjador: de 13.30 a 16.00 h. Hi haurà dues ho-
res de sortida: a les 15.15 i a les 16.00 hores. 
(de dilluns a divendres no festius)
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PREUS
El preu per torn serà:

Famílies nombroses: s'aplicarà el preu correspo-
nent amb bonificació  per al tercer i quart fill inscrit. 

INSCRIPCIONS
Es donarà cita prèvia els dies 29 i 30 de maig, 
en horari de 9.00 a 11.00 h, al Centre Social Mu-
nicipal La Farola (entrada pel Carrer del Port, 37. 
Benicarló).

Cangur: 8,00 €
Matí: 24,00 €
Menjador: 46,50 €


