
                                                                               

Callosa d’en Sarrià, 24 de mayo de 2021 

Estimados padres/tutores; 

Desde la Concejalía de Educación tengo el placer de presentarles un 

proyecto educativo para este verano. Se trata de la Escuela de Verano 

“Superhéroes”.  Esta escuela combina talleres educativos con juegos 

tradicionales, donde se armoniza la educación y el aprendizaje con la 

diversión y las actividades estivales.  

La escuela será únicamente para todos los niños con edades 

comprendidas entre los 3 y los 12 años  (2009 hasta 2018) en el centro 

Col·legi Mirantbò.   

El horario de la escuela será de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas 

durante los meses de julio y agosto.  

El precio será de 90 euros por alumno y por mes e incluirá la 

realización de todos los talleres y materiales necesarios.  

Las inscripciones pueden realizarlas desde el próximo 25 de mayo 

hasta el 25 de junio, cumplimentando la hoja de inscripción en las oficinas 

de  Aprén-D  (Calle Colón 13) en horario de tarde (hasta completar aforo). 

 Esperando que este proyecto sea de su interés, les saluda atentamente, 

 

Mari Carmen Bou 

Concejal de Educación 

 



                                                                               

Callosa d'en Sarrià, 24 de maig de 2021 

Estimats pares/tutors; 

  Des de la Regidoria d'Educació tinc el plaer de presentar-los un 
projecte educatiu per a aquest estiu. Es tracta de l'Escola d'Estiu 
“Superherois”. Aquesta escola combina tallers educatius amb jocs 
tradicionals, on s'harmonitza l'educació i l'aprenentatge amb la diversió i les 
activitats estivals.  

  L'escola serà únicament per a tots els xiquets amb edats compreses 
entre els 3 i els 12 anys (2009 fins a 2018) en el centre Col.legi Mirantbò. 

  L'horari de l'escola serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores 
durant els mesos de juliol i agost.  

  El preu serà de 90 euros per alumne i per mes i inclourà la 
realització de tots els tallers i materials necessaris.  

  Les inscripcions poden realitzar-les des del pròxim 25 de maig fins al 
25 de juny, emplenant el full d'inscripció en les oficines d’Aprén-D  (Carrer 
Colón 13) en horari de vesprada (fins a completar aforament). 

  Esperant que aquest projecte siga del seu interés, els saluda 
atentament, 

 

 

Mari Carmen Bou 

La regidora d'Educació 


