Regidoria de Joventut
Calle 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 de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2022
OFERTA
ESCOLA INFANTIL
3 anys escolaritzats a 12 anys
(nascuts de 2010 a 2018)
Lloc

SA BODEGA, SA GRADUADA, SA JOVERIA

Dies

De dilluns a divendres

Hora d’entrada

9.00 h
7.30 h a 8.30 h amb matinera

Hora de sortida

14.00 h
15.30 h amb menjador

CALENDARI
-

Inscripcions del dia 17 al 24 de maig, ambdós inclosos.
Inscripció en línia a través de https://escoladestiu-eivissa.gestion400.es/inicio des de les 8.00 h
del dia 17 de maig fins a les 20.00 h del dia 24 de maig.

-

En cas de ser admesos, us arribarà un correu amb les instruccions de pagament el dia 6 de juny.
Pagament de juliol o dels dos mesos, del 7 al 10 de juny.
Els admesos del mes d’agost rebran un correu amb les instruccions de pagament el dia 5 de juliol.
Pagament del mes d’agost, del 6 al 8 de juliol.
NO hi haurà reunió presencial. Es PUBLICARÁ tota la informació el dia 24 de juny; també es podrà
recollir al C19 (grups, monitors, programació definitiva de cada grup, etc.).

INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ I EL PROCÉS
-

-

L’ordre de la inscripció NO influirà en l’admissió.
L’ordre de preferència d’admissió serà el següent:
1. Infants empadronats al municipi d’Eivissa.
2. Infants escolaritzats al municipi d’Eivissa (si hi ha places disponibles).
3. Resta de sol·licituds (si hi ha places disponibles).
Si hi ha més sol·licituds que places, tendran prioritat les famílies de la Modalitat 1 (veure els preus).
Si no hi ha un mínim d’inscripcions a alguna escola no s’obrirà, però es reubicaran els infants a les
altres.

-

Les inscripcions dels infants amb necessitats especials es reserven només a l’escola de Sa
Graduada i Sa Bodega; no es farà assistència específica a les altres escoles.

-

La formació dels grups serà només competència del personal de Joventut.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR SI ESCAU
-

Usuaris amb necessitats especials: informe mèdic i targeta amb el grau de discapacitat.

-

Documentació acreditativa dels requisits per accedir als preus de la Modalitat 1.

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

PREUS ESCOLA D’ESTIU INFANTIL
Enguany la Regidoria de Joventut rebrà una subvenció del Govern balear, dins el marc del Pla
Corresponsables 2021, per a l’organització d’activitats educatives en el temps lliure infantil i juvenil, i així
facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars, per la qual cosa s’ofereixen
preus especials en dues modalitats:
Modalitat 1:
- Dones en situació d’atur de llarga durada.
- Dones majors de 52 anys.
En els termes prevists als articles 6 a 10 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies:
- Famílies nombroses.
- Famílies monoparentals.
- Famílies en risc social i víctimes de violència masclista.
- Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.
- Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial. S’entenen com a tals les famílies
beneficiàries de la renda social garantida, de la renda mínima d’inserció o les que tenen el subsidi de
desocupació con a únic ingrés.
Assistència d’1 mes a qualsevol de les escoles

50,00 €

Servei de matinera, preu per mes

30,00 €

Menjador, modalitat “catering” preu per dia

5,00 €

Menjador, modalitat “tupper” preu per dia

2,00 €

Modalitat 2: la resta de famílies
Assistència d’1 mes a qualsevol de les escoles
Servei de matinera, preu per mes

100,00 €
30,00 €

Menjador, modalitat “catering” preu per dia

5,00 €

Menjador, modalitat “tupper” preu per dia

2,00 €

Com funcionam?
Totes les escoles seguiran un programa de desenvolupament emocional i habilitats socials, a través de
jocs, manualitats, esports, música, sortides…
Els grups seran de 8 a 14 infants amb una persona responsable, i personal de reforç o específic per a
algunes activitats.
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