
 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS/ES – TERMINI EXTRAORDINARI 

ESCOLES D’ESTIU DES PUIG D’EN VALLS I SANTA GERTRUDIS 2022 

 

- El document d'identitat que apareix en els llistats és el del menor. 

- Qualsevol reclamació haurà de fer-se a través de la següent direcció de correu electrònic: 

escolesdestiu@santaeularia.com. 

- Es recorda que les persones que s’han acollit a la modalitat de pagament fraccionat per juliol i agost, 

hauran de fer l’ingrés corresponent al mes d’agost abans del 12 de juliol (inclòs) i entregar el justificant 

de l’extracte bancari a una de les adreces de correu electrònic assenyalades en el punt anterior o a la 

coordinació de l’escola. 

- La setmana extra de setembre podrà ser abonada fins al 29 de juliol (inclòs). 

- Els centres on es duran a terme les activitats seran el CEIP Santa Gertrudis i el CEIP Puig d’en Valls. Les 

setmanes extres es celebraran a les instal·lacions esportives municipals des Puig d’en Valls. 

- A partir d’avui es podran començar a realitzar els pagaments referents als serveis d’escola matinera i de 

menjador, indicant en el concepte “MATINERA o MENJADOR + NOM DE L’INFANT + ESCOLA D’ESTIU A 

LA QUAL ASSISTEIX”: 

o Servei de menjador: s’haurà de fer l’ingrés al compte bancari SABADELL 

ES94/0081/0549/33/0001299639 i entregar el justificant del pagament al coordinador del centre. 

Preus: 

▪ 1 tiquet: 8 € 

▪ 10 tiquets: 75 € 

▪ Mes sencer: 150 € 

*No s'oferirà servei de menjador durant les setmanes extres. 

o Servei de matinera: s’haurà de fer el pagament al compte bancari SABADELL 

ES94/0081/0549/33/0001299639 i entregar el justificant del pagament al coordinador del centre. 

Preus: 

▪ 1 mes: 15 € 

▪ 1 dia: 2 € 

▪ Setmanes extres de juny: 7 € 

▪ Setmanes extres de setembre: 8 € 

 

 

 

 

 



 

 

ADMESOS DEFINITIUS ES PUIG D’EN VALLS I SANTA GERTRUDIS – TERMINI EXTRAORDINARI 

DNI (per ordre numèric) 

20546312K 

20546631H 

20546633C 

20546933K 

21758758E 

26774445F 

47254322V 

47430014N  

49412366V  

49412588D 

49413507P  

49415732W 

49417627B  

49418280C  

49418874Q 

49419581X  

54877490L  

54878012N  

54878574E  

54878645R  

54878732L  

54879012T  

54879545G  

55465458S 

55465729X  

55465944H 

55468693F  

Y4941158J 

Y5305633F  

Y8489967Z 

 


