
 
ESCOLA MUNICIPAL D’ESTIU SANTA EULÀRIA 2016 

 

L’escola municipal d’estiu us ofereix durant els mesos d’estiu una escola en la qual els vostres fills i filles tendran la possibilitat de gaudir de les instal·lacions 

municipals i els col·legis públics de tot el municipi sota la supervisió de monitors qualificats que faran que passin un estiu amb un alt contingut esportiu, divertit i 

didàctic. 

*ESCOLA D’ESTIU: Nens i nenes nascuts entre 2004 i 2012 inclosos, que estiguin escolaritzats. 

DURADA DE L’ESCOLA: 

 GENERAL: De l´1 de juliol al 31 d’agost, inclosos. Entrada de 7:45  a 9:30 h i sortida de 13:30 a 14:30 h de dilluns a divendres. La sortida per a alumnes de 

menjador serà de 15:15 a 15:45 h. 

SETMANES EXTRES: 1. Setmana extra del 23 al 30 de juny i 2. Setmana de l´1 al 9 de setembre. 

ACTIVITATS: La pràctica d’esports (natació, tennis, jocs cooperatius, populars...) anirà combinada amb tallers diversos, activitats d’expressió, contacontes, 

activitats a la natura, anglès, expressió musical i excursions programades.  

INSTAL·LACIONS:  CEIP Puig d´en Valls, CEIP Santa Gertrudis, CEIP Arabí, IES Quartó del Rei, 2 piscines climatitzades de 25 m, sales annexes al pavelló, pavelló 

poliesportiu cobert, pista d’atletisme, camps de futbol de gespa artificial, zones a l’aire lliure per a tallers, aules de música, 15.000 m2 de terreny amb bosc, pistes 

poliesportives, Punt Jove. En recintes tancats amb les màximes garanties de seguretat.  

PREUS: El cost de l’escola municipal, que inclou totes les activitats i  transports, serà de:  

PREUS  2016                                                                resident           no resident                                                      

Pagament fraccionat reduït (1/2 mes)         75-€                 97´5.-€ 

Pagament  fraccionat (mensual)         150.-€               195.-€ 

Pagament únic  (juliol i agost)         280.-€               364.-€ 

Setmana addicional  (juny)          48.-€                 62,4.-€ 

Setmana addicional  (setembre)          56.-€                 72,8.-€ 

Pagament únic (juliol, agost i setmanes 

addicionals de juny y setembre) 

        384.-€               499,2.-€ 

El preu de resident s’aplica: a persones empadronades al municipi i a alumnes dels centres escolars públics del municipi de Santa Eulària. Els i les alumnes dels 

centres escolares que no siguin residents empadronats hauran de presentar un certificat del centre escolar per poder-se acollir al preu de resident. Els residents 

empadronats no han d’aportar cap document del seu centre escolar.   

Per a realitzar la inscripció es podrà acollir a: 

-Pagament únic: pagament dels dos mesos o dels dos mesos i setmanes/dies addicionals. 

-Pagament reserva online a elitechip: pagament de 75€ 

-Pagament fraccionat: un mes en realitzar la inscripció i el segon mes de l´11 al 15 de juliol. 

-Pagament fraccionat reduït: ½ mes en realitzar la inscripció, ½ mes del 22 al 25 de juny, mes d,agost del 7 al 10 de juliol.  

*Els mesos de juliol i agost no son fraccionables per portar als nens mig mes. Els pagaments i activitats son de mes complet. 

DESCOMPTES  

-Famílies nombroses: del 50%. 

-Discapacitats/des amb la categoria de gran invalidesa  tendran un 100% de descompte. 

-El 2n membre de la família: del 10%. 



*Els descomptes s’aplicaran únicament als residents degudament empadronats.  

PLACES, PUNTS I HORARIS D’INSCRIPCIÓ: 

*Grup Serveis Socials: 25 d’abril a les oficines del Centre Esportiu (al costat del pavelló municipal de Santa Eulària) de 8 a 14:30h. 

*Grup Santa Eulària: 26 d’abril a les oficines del Centre Esportiu (al costat del pavelló municipal de Santa Eulària) de 8 a 14:30h.  

*Grup Puig d´en Valls: 27 d’abril a les oficines municipals des Puig d´en Valls de 8 a 14:30h.  

*Grup Santa Gertrudis: 28 d’abril  a les oficines de la piscina de Santa Gertrudis de 8 a 14:30h.  

*ÚLTIM DIA D’INSCRIPCIÓ DE TOTS ELS CENTRES: 29 d’abril a les oficines del Centre Esportiu (al costat del pavelló municipal de Santa Eulària) de 8 a 14:30h. 

*Setmanes addicionals de juny i setembre: S’admetran inscripcions a les setmanes addicionals a tots els punts i dies d’inscripció de tots els nuclis. Els grups de 

setmanes extra  desenvoluparan la seua activitat únicament a les instal·lacions esportives de Santa Eulària. Els propis pares i mares hauran de portar els nens i 

nenes a l’escola i l’Ajuntament no es responsabilitzarà de traslladar els infants des dels pobles a Santa Eulària. Les escoles de s´Olivera, Jesús, Santa Gertrudis i 

Sant Carles iniciaran la seua activitat al centre el dia 1 de juliol i finalitzaran el 31 d’agost. Totes les inscripcions es realitzaran entregant el butlletí emplenat, el 

justificant d’ingrés bancari, certificat de resident (el pot descarregar gratuïtament al enllaç  

http://www.santaeularia.com/identificacion_certif_es.aspx),  la fotocòpia del llibre de família o DNI del menor i el certificat del centre 

escolar per als no residents. Tots els centres o nuclis han de tenir un mínim de 30 alumnes inscrits per poder realitzar-se. L´ajuntament, de no arribar-se als 

números mínims, es reserva la posibilitat de reagrupar centres. En cas de no arribar als mínims d’alumnes podran reagrupar-se dos centres. Es garanteix plaça per 

a totes les inscripcions que es realitzin en els dies assignats per formalitzar-les per a cada nucli, les que es rebin per email (en els terminis corresponents) o fins 

i tot totes les que es realitzin el dia 29 d’abril. Finalitzats els terminis d’inscripció s’obrirà una llista d’espera que assignarà únicament en el cas de produir-se 

baixes.  

NOVETAT 2016- RESERVA DE PLAÇA ONLINE 

Es podran realitzar reserva de plaça (del dia 15 al 29 d´abril) a la plataforma de elitechip.net sense necessitat d´aportar ninguna documentació. Es requerirà  

omplir algunes dades de tipus personal de l´alumne i realitzar el pagament de la reserva amb targa de crèdit per un import de 75€. La documentació 

restant(justificant bancari del pagament de la resta del servei, certificat de resident , fotocopia del llibre de familia o dni i certificat escolar per als no residents) es 

tindrà que aportar a les oficines municipals de santa eulària(centre esportiu) entre el dia 20 i 22 de juny de 9:00 a 14:00. 

 CENTRES COL·LABORADORS: El CEIP Santa Gertrudis, el CEIP Arabí, el CEIP Puig d´en Valls i lES Quartó del Rei. 

MENJADOR: Les escoles de  Puig d´en Valls i les instal·lacions esportives  disposaran de servei de menjador en el cas que es compleixin uns nombres mínims 

d’inscrits. En realitzar la inscripció a l’escola se’ls entregarà un reglament. El cost diari d’aquest servei serà de 7,5€. 

ESCOLA DE 0 A 3 ANYS: Consulta a l’escoleta de Santa Gertrudis disponibilitat de places per a l’estiu. 

ACTIVITATS PER A NENS I NENES (a partir de 12 anys): Consulta sobre activitats lúdiques al Punt Jove i sobre activitats esportives a la piscina municipal de Santa 

Eulària. 

GRUP ESPECIAL: Prèviament a la inscripció a aquest grup es necessari concertar una entrevista amb els nostres tècnics per email a esports@santaeularia.com o 

per telèfon al 971 33 60 04. Els terminis que regeixen aquest grup són els mateixos que els de la resta i finalitza la inscripció el dia 29 d’abril. 

INFORMACIÓ:  Als telèfons 971 33 60 04 / 971 19 77 51 o per correu electrònic a esports@santaeularia.com. Poden sol·licitar el butlletí d’inscripció a 

esports@santaeularia.com o recollir-lo a la secretaria de les piscines de Santa Eulària o Santa Gertrudis. 
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