
ESCOLA D’ESTIU SANT MATEU 2009 
Del 6 al 31 de juliol de 2009 

 
Com cada any, torna a ser estiu. Els xiquets i xiquetes del nostre 
poble han acabat les classes. Enguany el Patronat Municipal de 
Cultura i Patrimoni Historicoartístic de Sant Mateu allarga la durada 
de l’Escola d’Estiu a quatre setmanes, amb una oferta basada tant 
en activitats culturals com lúdiques per aquests xiquets i xiquetes, 
però centrades, bàsicament, en el desenvolupament personal de 
l’alumne i l’alumna. 
 
Les activitats a realitzar són molt diverses, i van des de tallers  
manualitats,  excursions,  etc... Es poden inscriure tots i totes els i les 
que hagin cursat de P-3 a 6è de Primària en el curs actual 2008/09 
(de tres a dotze anys). 
 
El preu de la inscripció és de 45 €; deureu realitzar l’ingrés al 
compte del Patronat nº 2077-0629-57-3100304648 (Bancaixa) o 
3082-1347-91-4213165022 (Ruralcaja). El termini d’inscripció 
comença el 15 de juny i finalitza el 3 de juliol a les 14:00 h. El lloc 
per a inscriure’s és l’Ajuntament de Sant Mateu. Addicionalment 
també es pot optar per inscriure els xiquets i xiquetes durant tres 
setmanes (del 6 al 24 de juliol) per un preu de 35 €. 
 
Per tal d’assistir a l’Escola d’Estiu, cal omplir el següent qüestionari: 
 

INSCRIPCIÓ (a omplir per l’alumne) 

Jo ____________________________________ de ___  anys d’edat, 

que aquest any he realitzat el nivell __________ de la LOGSE 

desitjo participar en l’Escola d’Estiu juntament amb els meus 

companys. 

 

Signa: 

 

INFORMACIÓ SANITÀRIA (a omplir pels pares) 

A les excursions es cansa molt?____ Sofreix d’insomni?____ Hi ha 

cap aliment que no pugui menjar?____  

Quin?___________________ Segueix algun règim?_____ Quin? 

_______________ Pren alguna medicació especial?_____  Quina i 

la seva administració ____________________  Ha sigut vacunat/ada 

amb la triple (tètans, diftèria, tosferina)?_____ Mes i any que se li va 

aplicar:_________________  Se li ha aplicat el sèrum (suero) 

antitetànic?__________ Mes i any: ______________ És al·lèrgic? 

_______  A què? _________________ Sap nedar ? (No sap, “flota”, 

sí sap) ____________________ 

 

Adreça i telèfon durant el període de l’Escola d’Estiu dels pares: 

Adreça:_______________________________ 

Localitat:_________________________ 

Telèfon: _________________________ 

 

OBSERVACIONS: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 


