
 

   

 

ESCOLES MUNICIPALS D’ESTIU 2015  

De l’1 de juliol al 31 d’agost 

 
� CEIP ES VEDRÀ (SANT AGUSTÍ) 
� CEIP L’URGELL (SANT JOSEP 
� CEIP CAN RASPALLS (SANT JORDI) 
� “VIU LES ARTS” CEIP CAN RASPALLS (SANT JORDI) 
 
INFORMACIÓ GENERAL 
 
Data: de l’1 de juliol al 31 d’agost 
De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h. Escola matinera de 7.45 a 9.00 h.  
Servei de menjador de 14.00 a 16.00 h      
Edats: de 3 anys (nascuts l’any 2011) a 12 anys (nascuts l’any 2003) que estiguin escolaritzats. 
 
A les escoles d’estiu es porten a terme activitats de temps lliure: tallers de manualitats, expressió corporal, anglès, 
activitats a la natura, jocs, esports, ... Al mes de juliol es farà una acampada per als alumnes de més de 7 anys 
(nascuts l’any 2008). Hi haurà una sortida setmanal a la piscina municipal i una altra, a la platja. També hi haurà 
alguna activitat extraordinària que s’anirà concretant durant l’estiu.  
 
A l’escola d’estiu “Viu les Arts” es realitzaran activitats per augmentar i fomentar la pràctica artística dels participants 
amb l’objectiu final de crear una obra per a final de l’estiu. Hi haurà una sortida setmanal a la piscina municipal.  
 
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ DEL 20 AL 29 DE MAIG 
 
LLOCS I HORARIS DE LES INSCRIPCIONS: 
- Piscina municipal de Sant Josep de 8.00 a 22.00 h 
- Oficina municipal de Cala de Bou de 9.00 a 14.00 h 
- Casal Bauxa de Cala de Bou de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 h 
- Poliesportiu Can Guerxo de Sant Jordi de 17.00 a 21.00 h  
- Casal Xerinola de Platja d’en Bossa de 9.30 a 13.30 h 
 
DOCUMENTS QUE S’HAN DE LLIURAR: 
• 2 còpies  del full d’inscripció emplenat i signat  
• Fotocòpia del DNI o volant d’empadronament per a les escoles d’estiu 
• Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social 
• Si escau, document justificatiu de família nombrosa, especial o monoparental 
• Si escau, certificat d’escolarització a centres públics del municipi per a alumnes no empadronats 
• Si escau, document justificatiu d’alumnes no empadronats però que algun dels pares treballi al municipi. 
• Només empadronats , còpia del rebut de pagament. Els pagaments es realitzaran exclusivament per 

Internet, a l’apartat pagament online de tributs (a utoliquidacions) de la pàgina web www.santjosep.org   
 
En pagament fraccionats, entregar les còpies dels rebuts als centres d’inscripció o als directors dels col·legis, com a 
mínim, 5 dies abans del que es vagi a pagar. Si no es realitzen els pagaments dins els terminis establerts es perdrà 
la plaça automàticament.  
 
Els alumnes no empadronats  realitzaran el pagament un cop tenguin confirmada la plaça a les escoles d’estiu. 
 
L’ordre de preferència d’admissió a les escoles d’estiu serà el següent: 

1. Alumnes empadronats  al municipi de Sant Josep de sa Talaia. 
2. Alumnes no empadronats  però escolaritzats  a centres escolars públics del municipi (s’ha d’adjuntar un 

certificat del centre escolar) 
3. Alumnes no empadronats  però que algun dels pares treballi al municipi (s’ha d’adjuntar un justificant de 

l’empresa en el qual consti que els pares de l’alumne estan treballant i el seu domicili fiscal. En cas 
d’autònoms, darrer rebut de pagament i document justificatiu amb el domicili fiscal) 

4. La resta d’alumnes no empadronats  per rigorós ordre d’inscripció. 
 
 



 

   

Si així i tot hi ha més inscripcions que places vacants aniran per rigorós ordre de registre. Les inscripcions que es 
realitzin fora del termini d’inscripció estaran condicionades a places vacants i també aniran per rigorós ordre 
d’inscripció independentment de si són empadronats o no.  
 
CONFIRMACIÓ DE LA MATRÍCULA: 
La matrícula es fa efectiva quan la persona interessada presenta tota la documentació requerida i la còpia del rebut 
de pagament i rep una còpia del full d’inscripció degudament segellat per l’Administració. 
 
PREUS 
 

PREUS 
EMPADRONATS / 
NO EMPADRONATS PERÒ 
ESCOLARITZATS AL MUNICIPI 

NO EMPADRONATS 

1 quinzena 75 €   115 € 
       1 mes 135 € 200 € 
       2 mesos 250 € 350 € 

 
DESCOMPTES: 
• 10%  si es té un altre germà apuntat a l’escola d’estiu  
• 20% si s’és família nombrosa o monoparental (es consideren famílies monoparentals aquelles en què la pàtria 

potestat recau en un sol progenitor) (s’ha d’aportar document acreditatiu)  
• 30% si s’és família nombrosa especial (s’ha d’aportar document acreditatiu) 
 
Descomptes acumulables fins a  un màxim del 30%, excepte les famílies nombroses especials que podran acumular 
fins a un 40%. 
 
DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA: 
L’import de la quota de la matrícula només es retornarà si l’Ajuntament cancel·la l’activitat, l’alumne queda exclòs de 
les escoles a causa de la falta de places, o bé a alguna causa degudament justificada. En aquest cas, la persona 
interessada ha de presentar una instància als registres d’entrada de l’Ajuntament en la qual sol·licita la devolució 
d’aquest import, indicant-hi el número de compte en el qual s’ha d’efectuar la devolució.  
 
 
ESCOLA MATINERA de 7.45 a 9.00 h 
 

� 1 quinzena 10 €   
� 1 mes 15 € 
� 2 mesos 25 € 

 
Els preus de l’escola matinera no tenen descompte i són els mateixos per a empadronats i no empadronats.  
 
MENJADOR de 14.00 a 16.00 h 
 
A totes les escoles hi haurà menjador amb servei d’àpats (càtering)  sempre que hi hagi un nombre mínim 
d’inscrits per mesos. 
 
També es podrà optar per dur el menjar en una carmanyola (tupper) . En aquest cas es requerirà la implicació de la 
família en la seva elaboració i per obtenir un menú al més equilibrat possible i semblant al que portarà el servei 
d’àpats (càtering). Es donaran fulls amb recomanacions i propostes.  
 
PREUS 
 

PREUS Menjador amb servei d’àpats 
(catering) 

Menjador amb 
carmanyola ( tupper) 

1 quinzena 70 € 20 € 
1 mes 135 € 35 € 
2 mesos 260 € 60 € 
Dies aïllats (cal  avisar a 
les 9 h del mateix dia) 

8 €/ dia 3 € 

   
Els preus del menjador no tenen descompte i són els mateixos per a empadronats i no empadronats.  
 
REUNIÓ INFORMATIVA: dimarts, dia 30 de juny, a les 19.00 h a cadascun dels col·legis.  



 

   

 

SETMANES EXTRES A LES ESCOLES MUNICIPALS D’ESTIU  

Del 22 al 30 de juny i de l’1 al 10 de setembre 

 
� ESCOLES VELLES DE SANT AGUSTÍ 
� ESCOLES VELLES DE SANT JOSEP 
� POLIESPORTIU CAN GUERXO (SANT JORDI) 
 

Les inscripcions i el procediment per aquestes setmanes extres són els mateixos que per a les escoles d’estiu.  

Els grups de les setmanes extres desenvoluparan les activitats amb un horari de 9.00 a 14.00 h i possibilitat d’escola 
matinera de 7.45 a 9.00 h.  

PREUS 
EMPADRONATS / 
NO EMPADRONATS PERÒ 
ESCOLARITZATS AL MUNICIPI 

NO EMPADRONATS 

Setmana del 22 al 30 de juny (7 dies) 45 € 60 € 

Setmana de l’1 al 10 de setembre (8 dies) 50 € 65 € 

 
DESCOMPTES: 
• 10%  si es té un altre germà apuntat a l’escola d’estiu  
• 20% si s’és família nombrosa o monoparental (es consideren famílies monoparentals aquelles en què la pàtria 

potestat recau en un sol progenitor) (s’ha d’aportar document acreditatiu)  
• 30% si s’és família nombrosa especial (s’ha d’aportar document acreditatiu) 
 
Descomptes acumulables fins a  un màxim del 30%, excepte les famílies nombroses especials que podran acumular 
fins a un 40%. 
 


