
ESCOLES 
D'ESTIU 

REGIDORIA DE 
JOVENTUT 

SA BODEGA I  SA GRADUADA 
INFANTS DE 3 A 12  ANYS 

C19 
JOVES DE 13 A 17  ANYS 

Horari: 

9 h a 13h  i de 

16.30 h a 20.30 h 

de dilluns a divendres 

Contacte: 

joventut@eivissa.es 

971397600 extensió 24150 

www.vilajove.eivissa.es 

www.facebook.com/vilajove

CENTRE DE CREACIÓ 
JOVE - C19

INFORMACIÓ 
- l' ordre de la inscripció NO

influirà 
-l' ordre de preferència

d'admissió serà el següent: 

1.Infants empadronats al
municipi 

2. Infants escolaritzats al
municipi 

3. la resta de sol·licituds

- Llibre de família nombrosa general
o especial actualitzat (només si

s'acull al descompte) 
- Usuaris amb nee o nese, informe

educatiu del centre escolar, informe 
mèdic i còpia de la  targeta del 

Consell Insular  on es reconeix el 
grau.

DOCUMENTACIÓ



PREUSQUÈ FEIM? 
1. Grups de 10/15 infants dins aules
condicicionades, amb àrees d'esbarjo,
gimnàs, aula de cinema i música...

2.Excursió cada setmana

3. Piscina cada setmana as Viver o Can
Misses

3. Setmanes emàtiques amb activitats
esportives, musicals, lúdiques i
manuals…

4. Cada setmana es treballa el reforç de
les competències socials: identitat
personal, autoestima, cohesió de grup,
crítiques, elogis i interacció social.

JULIOL 
2 al 6 ART URBÀ 
9 al 13 ESPORTS D'AIGUA 
16 al 20 "FRIKI WEEK 
23 al 27  DIY 
AGOST 
6 AL 10 ESPORTS A LA NATURA 
13 al 17 ESPORTS D'AIGUA 
20 al 24 CAN TOMEU 
27 al 31 YOUTUBBERS 
Si vols 1 dia puntual. 10 €/jove

Un cop rebem la inscripció, 
comprovarem les dades i ens 

posarem en contacte per fer el 
pagament. També serà del 23 

d'abril al 4 de maig. 
El pagament es realitzarà per 

telèfon o presencialment sempre 
amb targeta bancària, NO efectiu. 

1r torn: 
del  23 d'abril al 4 de maig 

2n torn: 
del 4 al 8 de juny 

On-line als enllaços del web 
o presencial al C19.Al juny
només les places vacants.

INSCRIPCIÓ 

PAGAMENT 

Assistència d' 1 mes  160 €
Assitència 2 mesos    300 €
- 10% germans
- 20% família nombrosa
- 25% família nombrosa especial
Servei de menjador  6,5 € / dia
Servei de tupper 2 € / dia Servei
de matinera 10 € / mes Servei de
dissabtes  15 € / mes Escola
juvenil  1 semana  40 €

ESCOLA JUVENIL 

HORARIS 
ENTRADA a les  9 h 
Matinera de 7.45  h  a 9 h 

SORTIDA de 13.50 h  a 14.10 
Menjador  fins a les 15.30 h  o 16 h 

DISSABTES de 9h a 14 h 




