
  

 

 

ESCOLES MUNICIPALS D’ESTIU 2020 

 
 

1. ESCOLES D’ESTIU DE 3 A 12 ANYS 
Per a infants nascuts entre l’any 2008 i el 2016 que estiguin escolaritzats. Es portaran a 
terme activitats de temps lliure ajustades a les normatives sanitàries vigents. S’aniran 
concretant totes les activitats extraordinàries a realitzar durant l’estiu atenent a la 
situació actual.  
 
 
 

Llegiu atentament la informació i les instruccions abans de 
realitzar les inscripcions a les escoles d’estiu! 

 
 
 

CALENDARI 

 
JULIOL I AGOST 
 
Amb possibilitat d’assistència un dels mesos, tots dos o per quinzenes (de l’1 al 15 o 
del 16 al 30 de cada mes). 
 
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 
Centres: 
  -    CEIP ES VEDRÀ, Sant Agustí 

- COL·LEGI A LA ZONA DE SANT JORDI (encara per determinar) 
- CEIP L’URGELL, Sant Josep 

 
 

SETMANES EXTRES 
 

1. De l’1 al 4 de setembre 
De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h 
Escola matinera de 7.45 a 9.00 h 
Sense servei de menjador 
Centres: 
  -    CEIP ES VEDRÀ, Sant Agustí 

- COL·LEGI A LA ZONA DE SANT JORDI (encara per determinar) 
- CEIP L’URGELL, Sant Josep 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

INSCRIPCIONS DEL 30 DE MAIG AL 8 DE JUNY  

 
INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ 
 

1. Ompliu el formulari que trobareu clicant en el següent enllaç: 
 
Formulari d'inscripció Escoles Estiu 2020 
 
També podeu accedir-hi des del web www.santjosep.org → Tauler d’anuncis → 
Escoles d’estiu. 
 

2. Enviau la documentació complementària a la següent adreça electrònica: 
escolesestiu@santjosep.org 
 

 
REQUISITS D’ADMISSIÓ 
 

1. Tots dos pares hauran d’acreditar que es troben laboralment actius aportant un 
certificat d’empresa que especifiqui la impossibilitat de conciliació amb els 
horaris de l’escola d’estiu i/o de realitzar teletreball. 

- En el cas de les famílies monoparentals: enviau còpia del document 
oficial en què consti que la pàtria potestat recau en un sol progenitor o 
del llibre de família en què figuri un sol progenitor.  

- En el cas de famílies amb règim de visites: enviau còpia del document 
pertinent.  

 
2. Alumnes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (no serà 

necessari aportar certificat, es comprovarà d’ofici des de l’Ajuntament). 
 
Enguany les places seran molt limitades, d’acord amb la normativa sanitària vigent. Per 
aquest motiu, apel·lam a la responsabilitat dels pares quant a l’assistència dels infants 
per tal que no quedin places desaprofitades. L’organització de l’escola podrà valorar la 
possibilitat d’adjudicar la plaça a un altre infant si així ho considera oportú. 
 

- Llistat provisional admesos: 10 de juny 
- Llistat definitiu admesos: 12 de juny 

 
Les inscripcions es faran per rigorós ordre de registre i les que es facin fora de termini 
estaran condicionades a les places vacants. 
 
Si teniu cap dubte, us ajudarem amb el tràmit cridant al telèfon 697 450 745 amb horari 
de 9 a 14h. 
 
 

PREUS 

 
Enguany les escoles d’estiu (excepte el menjador) seran totalment gratuïtes per a 
aquells/es que compleixin els requisits descrits anteriorment. 

https://forms.gle/r75zdLEGwn86dmwQ7
http://www.santjosep.org/
mailto:escolesestiu@santjosep.org


  

 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

 
Es farà una reunió informativa a l’inici de les escoles. S’enviarà la informació del dia i 
lloc a l’adreça electrònica que deixeu amb la inscripció.  
 
 

SERVEI DE MENJADOR 

 
 
El servei de menjador, de 14.00 h a 16.00 h, s’oferirà a tots els centres durant els 
mesos de juliol i agost. Únicament s’oferirà el servei de menjador amb servei d’àpats 
(càtering). 
 
El preu del menjador per a un usuari fix és de 5,80 € diaris*, i per a un usuari 
esporàdic, de 7,70 €**.  
Aquests pagaments es realitzaran directament al càtering, encarregat a través de la 
seua aplicació mòbil, registrant-se prèviament en el lloc web 
https://cateringsolivera.es/ca/inici/  
Podeu trobar les instruccions per registrar-vos a http://cateringsolivera.es/manual-
app.pdf . 
Si teniu problemes o dubtes en aquest procés, podeu contactar amb el càtering 
directament en el 647 88 50 93. 
 
* Comensal fix: més de 4 dies per setmana. 
** Comensal esporàdic: 3 o menys dies per setmana. 
 
Per a menús especials amb prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis, intolerància 
a la lactosa, al gluten..., s’haurà de presentar prèviament el certificat mèdic que ho 
confirmi. 
 
Els infants que de manera puntual utilitzin el servei de menjador han d’avisar a les 9.15 
h del mateix dia.  
 

PREUS 
Menjador amb 
servei d’àpats 

(càtering) 
Pagament 1a quinzena juliol (11 dies) 63,80 € 
Pagament 2a quinzena juliol (12 dies) 69,60 € 
Pagament 1a quinzena agost (9 dies) 52,20 € 
Pagament 2a quinzena agost (11 dies) 63,80 € 
Pagament mes complet juliol (23 dies) 133,40 € 
Pagament mes complet agost (20 dies) 116 € 
Pagament per 2 mesos (43 dies) 249,40 € 
Esporàdic  7,70 € 

 
 
 

 

https://cateringsolivera.es/ca/inici/
http://cateringsolivera.es/manual-app.pdf
http://cateringsolivera.es/manual-app.pdf

