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ESCOLA MUNICIPAL D’ESTIU PER A PERSONES MAJORS DE 18 
ANYS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL  

 

Escola adreçada a persones a partir de 18 anys amb grau de discapacitat 
superior al 33 % amb l’objectiu d’afavorir la participació en  activitats d’oci i 
temps lliure a l’estiu i afavorir la conciliació laboral de les seves famílies.  

El nombre de places és de 5.  

Lloc i horari: CEIP L’Urgell ( Edifici d’Infantil)  de 9 a 14. 

Servei de matinera: de 8 a 9. 

INSCRIPCIONS:  

A les oficines de Serveis Socials de Sant Josep de sa Talaia de Sant Jordi 
i Cala de Bou. Termini de presentació  del   25 al 29 de juny.  

PREU EMPADRONATS NO EMPADRONATS 

1 mes  150€ 220€ 

2 mesos  275€ 400€ 

1 mes escola 
matinera 

25€ 25€ 

2 mesos escola 
matinera 

40€ 40€ 

 
DESCOMPTES  
 
20% per família nombrosa general o monoparental (es consideren famílies 
monoparentals aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor) 
(s’ha d’aportar document acreditatiu)  
• 30% per família nombrosa especial (s’ha d’aportar document acreditatiu)  

• 20% per patir una discapacitat psíquica, física o sensorial de l’infant o del 
pare, mare o el /la tutor/a legal igual o superior al 33% (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%. 
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PAGAMENT:  
 
A  través de la pàgina web www.santjosep.org → Pagaments online de tributs 
→ Autoliquidacions → cursos/talleres  i al desplegable cercau escola nee. 
Heu de posar l’import a pagar i enviar el justifcant de pagament a 
serveissocials@santjosep.org  

 
DOCUMENTS ACREDITATIUS QUE CAL PRESENTAR PER JUSTIFICAR 
ELS DESCOMPTES  
• Per acreditar família nombrosa general o especial: còpia del títol oficial en 
vigor expedit per l’òrgan competent.  

• Per acreditar família monoparental: còpia del document oficial on consti que 
la pàtria potestat recau en un sol progenitor o del llibre de família on figuri un 
sol progenitor.  

• Per acreditar discapacitat: certificat del tipus i el grau de discapacitat igual o 
superior al 33%.  
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