
 

 

  

Villenastiu i  

Villenasport 

Un estiu ple 

d’aventures! 



 

 

 

  

Villenastiu 

Edats 

Alumnes que han fet P3, P4 i P5. 

Dates 

Del 28 de juny al 30 de juliol. 

Horari 

De 9h a 17h (tot el dia) 

De 9h-12.30h (sense dinar) 

De 9h-15h (amb dinar) 

Des de les 8.00h servei d’acollida 

Fins a les 17.30h, servei de 

recollida. 

Responsable 

Andrea Jordà, coordinadora de 

l’etapa infantil de l’escola. 

  Preu 

Amb dinar: 
1 setmana 135€ 
2 setmanes 260€ 
3 setmanes  375€ 
4 setmanes 480€ 
5 setmanes 575€ 

 

Sense dinar: 
1 setmana 105€ 
2 setmanes 200€ 
3 setmanes  285€ 
4 setmanes 360€ 
5 setmanes 425€ 

 

Activitats 

Tallers de manualitats, experimentació 

i creació, ludoteca al pati, jocs dirigits a 

l’aire lliure, jocs preesportius, jocs 

d’aigua dinamitzats en les estones de 

piscina, activitats en anglès, danses i 

cançons… 

 

Una excursió setmanal. 

Què cal portar? 

Llençol (només P3), bossa de bany, 

xancletes, tovallola, banyador, roba i 

calçat còmode, protector solar, esmorzar 

i berenar. 

 

Tot ben marcat! 

 

El dia d’excursió cal portar una gorra, una 

motxilla còmoda per portar el pícnic que 

es dóna des de l’escola i la samarreta del 

Villenastiu. 

 

Descompte d’un 15% en el segon i tercer 

fill/a al total del cost de l’activitat que 

s’esculli. 

 

Reunió informativa dimecres 5 de maig a 

les 17.15h via teams. 



  

Edats 

Alumnes de primària. 

 

Dates 

Del 28 de juny al 30 de juliol. 

 

Responsable 

Dani Ponsico, coordinador del 

Més Villena. 

 

 Horari 

De 9h a 17h (tot el dia) 

De 9h-13h (sense dinar) 

De 9h-15h (amb dinar) 

Des de les 8.00h servei d’acollida 

Fins a les 17.30h, servei de 

recollida. 

  Preu 

Amb dinar: 
1 setmana 165€ 
2 setmanes 320€ 
3 setmanes  465€ 
4 setmanes 600€ 
5 setmanes 725€ 

 

Sense dinar: 
1 setmana 135€ 
2 setmanes 260€ 
3 setmanes  375€ 
4 setmanes 480€ 
5 setmanes 575€ 

 

Activitats 

Activitats esportives, piscina, jocs d’aigua, gimcanes, 

tallers de valors en l’esport, taller d’anglès,… 

 

Una excursió setmanal. 

Què cal portar? 

Roba còmoda per fer esport, vestit de 

bany, protector solar (posat de casa i a 

la motxilla), xancletes, tovallola, una 

muda de recanvi i esmorzar. 

 

Tot ben marcat! 

 

El dia d’excursió cal portar una gorra, 

una motxilla còmoda per portar el 

pícnic que es dóna des de l’escola i la 

samarreta del Villenasport. 

 

Descompte d’un 15% en el segon i 

tercer fill al total del cost de l’activitat 

que s’esculli. 

 

Reunió informativa dimecres 5 de maig 

a les 17.15h via teams. 

 

Villenasport 



 

  

Inscripcions 
Quan 

Del 12 d’abril a l’11 de juny. 

Com 

A través de la intranet de l’escola 

(clickedu), dins del mòdul del Més 

Villena (Gestions). 

 

Pagament 

Domiciliació bancària habitual al 

número de compte designat per fer 

els pagaments de l’escola (els inscrits 

a 3, 4 o 5 setmanes es fraccionarà en 

dos rebuts un a mitjans de juny i 

l’altre principis de juliol). 

 

 

 

 

Documents 

Haureu d’omplir el formulari 

d’inscripció que heu rebut al correu 

electrònic. 

 

Baixes 

Aquest any s’estudiarà cada cas d’una 

forma individualitzada. 

 

 

 

Informació 
Villenastiu    Villenasport 

Andrea Jordà    Dani Ponsico  

mesvillena@villena.cat   mesvillena@villena.cat 

Telf: 933.718.598   Telf: 933.718.598 
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