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INSCRIPCIONS DEL 17 AL 24 DE MAIG
 

Inscripció en línia a través de l’enllaç publicat a
 www.vilajove.eivissa.es

 
 

Es rebràn al correu les instruccions per  fer el pagament 
el dia 7 de juny si estau admesos

 

Pagament de juliol o dels 2 mesos, del 8 a l’11 de juny

Pagament del mes d'agost
del 8 al 12 de juliol

 
Els admesos del mes d’agost rebran un correu el dia 7 de juliol

 
 NO HI HAURÀ REUNIÓ INFORMATIVA

Publicarem tota la informació de les escoles el 25 de juny
 

 
 
 

 
 INFANTS DE 3 A 12 ANYS

Sa Bodega, Sa Graduada i Sa Joveria
 

Infants amb necessitats especials a Sa Graduada i Sa Bodega

ESCOLES D'ESTIU 
JULIOL I AGOST 2021

 
Telf. 971 39 76 00 extensió 24150·

joventut@eivissa.es - www.vilajove.eivissa.es

Horari de 8.30 h a 14.00 h o fins a les 15.30 h amb el menjador

QUE FEIM?
 Activitats artístiques, tallers de ciència, treballam les

emocions, jocs cooperatius, sortides, música, jocs d'aigua...
 

ENS DIVERTIM DE FORMA EDUCATIVA
 

http://www.vilajove.eivissa.es/


 

 

 

PREUS 2021

Assistència d’1 mes a qualsevol de les escoles ................................................  80,00 €
Assistència d’1 mes (descompte per assistència de 2 germans/es -10%).....  72,00 €
Assistència d’1 mes família nombrosa o monoparental (-20%) .....................  64,00 €
Assistència d’1 mes família nombrosa especial (-25%) ...................................  60,00 €

Assistència d’1 mes a qualsevol de les escoles..............................................   160,00 € 
Assistència de 2 mesos en 1 sol pagament.....................................................  300,00 €
Assistència d’1 mes

Assistència de 2 mesos en 1 sol pagament

Assistència d’1 mes

Assistència de 2 mesos en 1 sol pagament 

Assistència d’1 mes

Assistència de 2 mesos en 1 sol pagament

Modalitat 1
Famílies en situació d’ERTO o atur. Els dos progenitors integrants de la unitat familiar o 
l’ únic en el cas de famílies monoparentals, han d’estar en aquesta situació. 

La justificació es realitzarà mitjançant document del SEPE o informe de la vida laboral actualitzat.
 

Modalitat 2 

     (descompte per assistència de 2 germans/es -10%).......................................   144,00 €

     (descompte per assistència de 2 germans/es -10%) ........................................ 270,00 €

      (descompte per família nombrosa o monoparental  -20%)............................ 128,00 €

      (descompte per família nombrosa  o monoparental, -20%) .........................  240,00 €

      (descompte per família nombrosa especial -25%) .........................................  120,00 €

      (descompte per família nombrosa especial -25%) .........................................  225,00 €

Menjador
Càtering,.............. 5,00 € / dia    /    «Tupper»  .......... 2,00 € / dia

Per a l’aplicació del descompte de família nombrosa, monoparental i família nombrosa
especial, segons el cas, s’aportarà llibre de família o carnet justificatiu, expedit pel Consell

d’Eivissa. 
 

 
Telf. 971 39 76 00 extensió 24150·

joventut@eivissa.es - www.vilajove.eivissa.es

Regidoria de Joventut  - Ajuntament d'Eivissa

Ordre d'admissió                         
Infants i joves empadronats al municipi.   
Infants i joves escolaritzats als  centres educatius d'Eivissa.

 


