
REGIDORIA DE CULTURA 

L’Escola d’Estiu de Faura, és per a xiquets i xiquetes 

escolaritzades, des de primer d’infantil fins a l’últim curs de 

primària, serà del 4 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9 

a 13 h. PLACES LIMITADES. 

 Termini d’inscripció i de pagament: fins al DIMECRES 15 

DE JUNY.  

 Cal presentar la instància en les oficines municipals o al 

pavelló multiús.  

 No s’admetrà cap inscripció que no aporte el justificant de 

pagament i no es presente en el termini especificat. 

 Pagament:  

- En qualsevol entitat bancària al compte de l’ajuntament.  

- Amb targeta de crèdit a l’Ajuntament o al pavelló multiús.  
 

 

 

- NOM  I COGNOMS ___________________________________________ 

- DATA DE NAIXEMENT ________________________________________ 

- CURS QUE ESTÀ FENT ________________________________________ 

- DOMICILI , TELÈFON I MÓBIL___________________________________ 

QUÈ VULL FER? (Elegir entre les opcions proposades) 

1. DE 9 A 10 H: 

 Fer deures 

 No fer deures 

OPCIONS: 

 ESCOLA D’ESTIU (SENSE NATACIÓ) : 30 € 

 ESCOLA D’ESTIU I 1 CURS NATACIÓ: 70 € sense CEM / 55 € amb CEM (*) 

 ESCOLA D’ESTIU I 2 CURSOS NATACIÓ: 110 € sense CEM / 80 € amb CEM (*) 

 

(*) CEM (Carnet Esportiu Municipal) 

 

 

 

NOM;____________________________________________, DNI______________, 
AUTORITZE a assistir al/a meu/a fill/a a l’Escola d’Estiu Faura 2016 i a les activitats programades dins i 

fora del recinte. 

AUTORITZE  a l’Ajuntament de Faura a què faça gravacions audiovisuals i fotografies durant 

les activitats de l’escola d’estiu, en les que aparega el meu/a fill/a, amb la finalitat del seu ús 

als mitjans de difusió pública municipals, com el tauler d’anuncis, la web i el BIM. 

 

 

Firma del pare, mare o tutor    Faura, ........................ de juny de 2016  

 

 

 

 

 

SI NO 

  



REGIDORIA DE CULTURA 

BASES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT  

DE L’ESCOLA D’ESTIU 2016 

(Aprovades en Junta de Govern Local de 30 de maig de 2016) 

 
1) Concepte. L'Escola d'Estiu és una escola educativa i d'oci, concebuda per a conciliar la 

vida laboral i familiar; pretén ser una alternativa que ocupe el temps lliure dels xiquets i 
xiquetes en un context divertit i educatiu. 
 

2) Places oferides. Es preveu, per qüestions organitzatives, fins a un màxim de 100 
places, donant-se prioritat, per ordre d'entrada, als xiquets i xiquetes empadronats a 
Faura o que ho estiguen qualsevol dels pares.  

 

En el cas que se sol·licitara plaça per a xiquet o xiqueta amb alguna discapacitat, deurà 
aportar certificat de reconeixement i dictamen tècnic facultatiu. Prèvia valoració dels 
serveis socials municipals i, en funció del grau d’afectació, es podrà admetre la 
sol·licitud i permetre la participació del xiquet/xiqueta en les activitats programades 
sempre que estiga acompanyat per una persona adulta, si és el cas.  
 

En el supòsit que quedaren places lliures, quedarien en llista d'espera, amb prioritat, els 
xiquets i xiquetes escolaritzats al Col·legi Públic Sant Vicent de Faura; en segon lloc els 
xiquets i xiquetes que acrediten parentesc de segon i tercer grau en línia recta i 
col·lateral amb persones empadronades a Faura. Per últim, els xiquets i xiquetes que 
no es troben en cap dels casos anteriors. 
 

3) Destinataris. Xiquets i xiquetes escolaritzats en educació d'infantil  i primària. 
 

4) Lloc de celebració de l'escola. Escola Sant Vicent Ferrer, al carrer Colom, 13. 
 

5) Horari. Del 4 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13.00 h. 
 

6) Termini d'inscripció. El termini de finalització de la inscripció i de pagament és el 15 
de juny. Per a poder participar deuran omplir la sol·licitud normalitzada i presentar-la 
en registre municipal junt amb el justificant bancari de pagament de la taxa 
corresponent. 
 

7) Publicació de les llistes. Una vegada finalitzat el termini d'inscripció s’aprovarà per 
decret de l'Alcaldia la llista d'admesos. 
 

8) Dret d'admissió. L'Ajuntament de Faura es reserva el dret d’admissió o exclusió dels 
xiquets i xiquetes que es comporten de forma incorrecta per no observar les normes 
bàsiques de convivència, amb audiència prèvia dels pares o tutors. 
 

9) La inscripció a l'Escola d'Estiu suposarà l'acceptació d’aquestes bases.  

 

Nota Informativa: ¿Quant costa l’escola d’estiu? 

 

3.000 € 

Inscripcions 

13.250,83 € 

Monitors, seguretat social i material 

Ingressos  

Despeses  


