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INFORMACIÓ ESCOLA D’ESTIU JUVENIL – REGIDORIA DE JOVENTUT 

Escola d’estiu del 4 de juliol al 31 d’agost de 2022 

OFERTA 
 

 

ESCOLA JUVENIL 

12 A 15 ANYS 

(nascuts entre 2007 i 2009) 

ESCOLA JUVENIL FORMATIVA  

A PARTIR DELS 16 ANYS 

(nascuts 2006 o abans) 

Lloc CAN CANTÓ CENTRE DE CREACIÓ JOVE, C19 

Dies Del 4 de juliol fins al 31 d’agost Del 4 de juliol fins al 31 d’agost 

Horari 9.00 h a 14.00 h 9.00 h a 14.00 h 

 
CALENDARI 
 

- Inscripcions del dia 6 al 10 de juny, ambdós inclosos. 

Inscripció en línia a través de https://escoladestiu-eivissa.gestion400.es/inicio des de les 
8.00 h del dia 6 de maig fins a les 20.00 h del dia 10 de juny. 

En cas de ser admesos, us arribarà un correu amb les instruccions de pagament el dia 
15 de juny. 

- Pagament de juliol o dels 2 mesos, del 16 al 22 de juny, 

- Els del mes d’agost rebran un correu el dia 11 de juliol. 

- Pagament del mes d'agost, del 12 al 15 de juliol. 

- NO hi haurà reunió presencial. Es PUBLICARÀ tota la informació el dia 24 de juny. 

 
INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ I EL PROCÉS 
 

- L’ordre de la inscripció NO influirà en l’admissió. 

- L’ordre de preferència d’admissió serà: 

1. Joves empadronats al municipi d’Eivissa 

2. Joves escolaritzats al municipi d'Eivissa (si hi ha places disponibles). 

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

- Si no hi ha un mínim d’inscripcions a alguna setmana no es farà 

 

PREUS ESCOLA D’ESTIU JUVENIL I JUVENIL FORMATIVA 

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

Assistència d’1 setmana a qualsevol de les escoles 40,00 € 
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COM FUNCIONEN AQUESTES ESCOLES 

 

A l’escola juvenil seguiran un programa de desenvolupament emocional i habilitats 

socials, a través de jocs, manualitats, esports, música, sortides… 

 

El grup serà de 25 infants amb dues persones responsables, i personal de reforç o 

específic per a  algunes activitats, i es pot escollir per setmanes o tot el mes: 

Setmana de l’1 al 8 de juliol => Jocs de rol i dibuix  

Setmana de l’11 al 15 de juliol => Esports alternatius  

Setmana del 18 al 22 de juliol => Fotografia  

Setmana del 25 al 29 juliol => Scape Room  

Setmanes de l’1 al 4 d’agost => Tradició i temps lliure  

Setmana del 9 al 12 d’agost => Esports d’aquàtics  

Setmana del 16 al 19 d’agost =>  Esports d’equip 

Setmana del 22 al 31 d’agost => Música i sortides 

 
 

A l’escola formativa serem un grup de 15 per setmana i es podrà escollir la setmana que 

més interessi segons la següent programació: 

Setmana del 4 al 8 de juliol => Socorrisme de piscines i parcs aquàtics.  

Setmana de l’11 al 15 de juliol => Formació en necessitats especials.   

Setmana del 18 al 22 de juliol => Manipulador d’aliments i 1rs auxilis i cures  

Setmana del 25 al 29 juliol => Formació i orientació laboral  

Setmana de l’1 al 4 d’agost => Funcionament de les activitats de temps lliure.  

Setmana del 9 al 12 d’agost – Gestió de les emocions i resolucions de conflictes  

Setmana del 16 al 19 d’agost => Com fer un Scape Room.  

Setmana del 22 al 26 d’agost => Idiomes i música 

Més informació al C19 · Carrer de Castella, 19 · T. 971 39 76 00 extensió 24150 
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