CENTRES DE REFORÇ EDUCATIU (CREC)
Servei d'estiu 2022, del 4 al 29 de juliol, de 10 a 14 h.
NOVES ACTIVITATS !!
-

Amb metodologies lúdiques i participatives es treballaran continguts essencials de
matemàtiques, castellà, català i anglès agrupats en dos àmbits d'aprenentatge, el científicmatemàtic i el lingüístic.
- Les activitats incloses en cada àmbit s'ofereixen de forma diferenciada, per tant, l'alumne/a pot
elegir quines activitats fer depenent de les competències que vulgui reforçar i/o
consolidar.
- L'oferta d'activitats específica de cada CREC inclou, d'entre d'altres, activitats com: Inicia't en la
robòtica, La màgia de l'alquímia, Reptes matemàtics, Audiovisual project, Let's talk,
English Theater, etc.
- Amb caràcter general, activitats durant 4 dies a la setmana, depenent de cada CREC.

NOVETAT!! ACTIVITATS PER A ALUMNAT DE 6È DE PRIMÀRIA!!
Dos dies a la setmana s'han programat activitats específiques per a l'alumnat que ha
finalitzat 6è curs d'educació primària. Es desenvoluparan amb metodologies lúdiques i
participatives amb l'objectiu de preparar el canvi d'etapa educativa.
Inscripció telemàtica activitats alumnat 6è primària en aquest enllaç
(de dia 1 a dia 26 de juny)

TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA PER A ACTIVITATS D'ESO
El tràmit d'inscripció s'ha de fer enviant de forma telemàtica la sol·licitud que es pot trobar
clicant sobre un dels enllaços que apareixen en la columna FORMULARI INSCRIPCIÓ
TELEMÀTICA de la graella inferior, depenent el CREC en el qual es volen fer les activitats.
També es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.calvia.com. (El teu Ajuntament /
Organització Municipal / Àrea Social / Educació i Biblioteques / Reforç secundària CREC.)

La sol·licitud s'ha d'enviar entre les 08 h. de dia 20 i les 23,59 h. de dia 26 de juny.
(La família rebrà una confirmació de recepció de la sol·licitud a l'adreça de correu electrònic que s'hi hagi indicat).

FORMULARI INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (activitats per a l'alumnat d'ESO)
CREC Sta. Ponça

CREC Bendinat

CREC Peguera

CREC Son Ferrer

Entre dia 27 i dia 30 de juny es rebrà la confirmació de l'adjudicació de la plaça a través de l'adreça de
correu electrònic que s'hagi indicat en la sol·licitud d'inscripció.

CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

Es requisit d'admissió que l'alumne/a estigui empadronat/da com a resident a Calvià.
- Per facilitar que la tutora del CREC es pugui comunicar amb la família és aconsellable que el pare i/o la mare
instal·lin en el seu telèfon mòbil l'aplicació gratuïta de missatgeria Remind, dispon ible per a sistemes operatius
Android i IOS.
- Si un alumne/a incompleix de forma reiterada les indicacions del professorat per a un bon desenvolupament de les
activitats, perdrà el dret a l'atenció educativa i causarà baixa, prèvia comunicació a la família.

La tarifa del preu públic per a les activitats del mes de juliol és de 10 €.
PER A MÉS INFORMACIÓ (de 15 a 19 h)
(de 9 a 14 h a partir de dia 14 de juny a Son Ferrer, de dia 17 a Sta Ponça i Peguera i de dia 20 a Bendinat)
CREC
CREC
CREC
CREC

Bendinat
Sta. Ponça
Son Ferrer
Peguera

971404041
971694663
971231518
971697922

crecbendinat@calvia.com
crecsantaponsa@calvia.com
crecsonferrer@calvia.com
crecpeguera@calvia.com

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS I HORARIS DE CADA CREC: www.crecalvia.com
Instagram: @crecalvia_imeb

C/ Julià Bujosa Sans, batle, .07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 139 a/e: imeb@calvia.com

