
Regidoria de Joventut

Carrer de Castella, 19
07800 Eivissa (Balears)
Tel. 971397600  Ext. 24150
E-mail: joventut@eivissa.es

INFORMACIÓ ESCOLA D’ESTIU - REGIDORIA DE JOVENTUT 
Escola d’estiu del 2 de juliol al 31 d’agost del 2018

OFERTA 

ESCOLA INFANTIL

DE 3 A 12 AÑOS

ESCOLA JUVENIL

13 A 17 ANYS

Lloc SA BODEGA O SA GRADUADA C19

Dies De dilluns a divendres De dilluns a divendres

Hora d’entrada De 7.45 a 9 hores De 8.30 a 9 hores

Hora de sortida sense 
menjador

14 hores 13.30 a 14 hores

Hora de sortida amb 
menjador

15.30 – 16 hores Si necessiten menjador aniran a sa
Graduada. Fins les 16 hores

Dissabtes Optatius
De 9 a 14 hores

Optatius
De 9 a 14 hores

CALENDARI

Tota la informació estarà penjada a les xarxes socials (Facebook i al web www.vilajove.eivissa.es)

� Inscripcions i pagament (on-line o presencialment): del dia  23 d'abril al 4 de maig. Si vol inscripció 
presencial al C19 estem a la seva disposició de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 a 19 hores.

� Publicació de la llista provisional el 14 de maig, a partir de les 11h.
� Segona inscripció i pagament d'agost: del 4 al 8 de juny.
� Llistat definitiu admesos de juliol i agost: el 13 de juny.
� Reunió informativa: dissabte 23 de juny a les 10 hores a Sa Bodega i a les 11,30h a Sa Graduada. 

Recomanada si és la primera vegada que assisteix a l'escola d'estiu de l'Ajuntament d'Eivissa.

INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ I EL PROCÉS

- L’ordre de l’inscripció NO influirà a l’admisió del nen o nena.

- L’ordre de preferència d’admisió serà el següent:

1. Nens i nenes empadronats al municipi d’Eivissa

2. Nens o nenes escolaritzats al municipi d'Eivissa (si hi ha places disponibles).

3. Resta de sol·licituds (si hi ha places disponibles).

Les inscripcions de nens i nenes amb necessitats especials queden limitades al 8% de les places totals per 
aula, tal com marca la legislació vigent.
- Les persones de la llista d'espera que hagin sol·licitat plaça als dos mesos hauran d'abonar la quota 
íntegra en el segon termini de pagament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DEL PAGAMENT

� Llibre de família nombrosa general o nombrosa especial actualizat (si s’acolleix al descompte).

� Usuaris amb necessitats especials, informe educatiu del centre escolar i informe mèdic i si 
pertanyen a alguna associació haurà d’especificar-se en l’inscripció.
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INFORMACIÓ ESCOLA D’ESTIU - REGIDORIA DE JOVENTUT 

PREUS PER MENOR

Assistència d’1 mes qualsevol de les escoles 160,00 € 

Assistència de 2 mesos en 1 sol pagament 300,00 €

Assistència d’1 mes 
(descompte per assistència de 2 germans/es -10%)

144,00 €

Assistència de 2 mesos en 1 sol pagament
(descompte per assistència de 2 germans/es -10%)

270,00 €

Assistència d’ 1 mes (descompte per familia numerosa -20%) 128,00 €

Assistència de 2 meses en 1 sol pagament 
(descompte per familia numerosa -20%) 

240,00 €

Assistència d’ 1 mes 
(descompte por familia numerosa especial -25%)

120,00 €

Assistència de 2 meses en 1 solo pago 
(descompte per familia numerosa especial -25%) 

225,00 €

Menjador, preu per persona/mes juliol 143,00 €

Menjador, preu per persona/mes agost 136,50 €

Menjador, val per 10 dies de menjador (preu per persona) 65,00 €

Menjador modalitat “tupper”, preu per persona/mes juliol 44,00 €

Menjador modalitat “tupper”, preu per persona/mes agost 42,00 €

Servei de dissabtes (preu per persona/mes) 15,00 €

Servei  de  “matinera”  de  7.45  a  8.45h  de  dilluns  a  divendres  (preu  per
persona/mes)

10,00 €

Assistència 1 semana escola d’estiu juvenil 40,00€

MÉS INFORMACIÓ

C19 · Calle Castella nº 19 · T. 971 39 76 00 extensió 24150· joventut@eivissa.es
www.vilajove.eivissa.es

Facebook: www.facebook.com/VilaJove 


