ESCOLES D’ESTIU 2022

LLUCMAJOR I S’ARENAL

1- Presentació
Ens espera un estiu de conte!
Un any més us proposam una escola d’estiu divertida, creativa i educativa, als poliesportius municipals de
Llucmajor i s’Arenal.
Les escoles d’estiu es faran de l’1 de juliol a l’1 de setembre de 2022, de dilluns a divendres de 9.00 a
14.00 hores, en quinzenes naturals d’onze dies d’activitat cadascuna. Com a novetat d’enguany, i sempre
que la situació sociosanitària ho permeti, hi haurà servei d’escoleta matinera de 7.30 a 9,00 h (si hi ha un
mínim de quinze famílies que ho sol·licitin)
Les escoles d’estiu de Llucmajor i S’Arenal són una alternativa pedagògica molt interessant per al temps
de vacances dels nins i de les nines: tendran l’oportunitat de divertir-se aprenent, en un context d’educació
no formal, i a partir d’activitats lúdic-esportives i recreatives molt completes i pensades especialment
perquè guardin molt bon record d’aquest temps. Jocs, tallers, esports, creació, relació, diversió! Els
banys a les piscines de Llucmajor i de s’Arenal seran el principal tret diferencial. En cas que no es pugui fer
ús de les piscines per manteniment, hi haurà jocs d’aigua.
Us hi esperem!
2- Calendari i horari





Primer torn: de divendres 1 a divendres 15 de juliol (11 dies d’activitat)
Segon torn: de dilluns 18 de juliol a dilluns 1 d’agost (11 dies d’activitat)
Tercer torn: de dimarts 2 a dimecres 17 d’agost (11 dies d’activitat)
Quart torn: de dijous 18 d’agost a dijous 1 de setembre (11 dies d’activitat)

L’horari és de 9.00 a 14.00 hores. Hi haurà servei d’escoleta matinera de 7.30 a 9.00, sempre que hi hagi
un mínim de sol·licituds i la situació sociosanitària ho permeti.
●
3- Edats
Nins i nines nascuts entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2019 (han de tenir tres anys complerts el
dia d’inici de l’activitat)
4- Preu
1 torn d’11 dies

2 torns d’11 dies

3 torns d’11 dies

4 torns
d’11 diess

72,00 €

144,00 €

216,00 €

288.00 €

Escoles d’estiu de
Llucmajor i S’arenal

Les quotes són preus públics. Podeu consultar l’ordenança reguladora de la prestació del servei al portal
municipal https://www.llucmajor.org/ca/arxius-i-documents/preus-publics
La totalitat de la quota dels torns assignats s’haurà d’abonar en el moment de la formalització de la
matrícula.
5- Bonificacions generals

 Família nombrosa: 50 % de la quota
 Família amb 2 fills-es o més amb plaça assignada: 25 % de descompte de la tarifa del segon fill o
filla i dels següents.
 Aquestes bonificacions no són acumulatives
6- Forma de pagament
El pagament s’haurà de fer efectiu en el moment de l’assignació. Es donarà un termini màxim per fer-lo
efectiu. El pagament s’ha de fer per a tots els torns en els quals s’hagi assignat plaça.
7- Sol·licitud de plaça
La sol·licitud de plaça serà en línia.
El procés serà el següent:


La preinscripció estarà oberta de dilluns 30 de maig a les 8.00 del matí fins a dijous 2 de juny a
les 00.00 h als següents enllaços:
◦ Llucmajor: https://forms.gle/eXboPJjvLRnHzKpm8
◦ S’Arenal: https://forms.gle/CiH5UA6kNgk4rHbP7



Les preinscripcions enviades fora del termini horari indicat no seran tengudes en compte.



L’assignació de places seguirà el procés descrit a les bases reguladores que podeu consultar a
www.llucmajor.org

8- Document que cal presentar
1. Documentació a presentar dins el termini de sol·licitud de plaça a efecte voluntari de baremació
(consultau les bases d’assignació de places). Al formulari de sol·licitud s’explica com s’ha de
presentar.
SITUACIÓ
Situació laboral
d’activitat

DOCUMENTACIÓ VOLUNTÀRIA
activa

en

el

període



Treballadors-res per compte d’altre: certificat
de l’empresa



Treballadors-res per compte propia: certificat
de situació actual emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
(Els documents presentats no poden tenir
una antiguitat superior als trenta dies)

Càrregues familiars

Concurrència de discapacitat en el/la nin-a o
en el pare, la mare, tutor-a o algun-a germà-na



Família nombrosa



Família monoparental



Acreditació de discapacitat

2. Una vegada assignada plaça s’haurà de fer efectiu el pagament, emplenar les autoritzacions i
presentar la següent documentació:
●
●
●
●
●
●

Fotografia tipus carnet del/de la nin/a.
Fotocòpia del DNI o passaport del/de la nin/a, o llibre de família.
Fotocòpia del DNI del pare, de la mare o del/de la tutor/a.
Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nin/a.
En cas de dependència reconeguda, documentació acreditativa del grau (I, II o III)
Si s’escau, fotocòpia del carnet de família nombrosa

9- Més informació







Centre d’Informació Jove
Poliesportiu Municipal de Llucmajor i Poliesportiu Municipal de S’Arenal
Xarxes socials municipals
www.llucmajor.org
www.llucmajove.org
Telèfon: 971 662 512

10- CENTRE D'INTERÈS:
Un estiu de conte!

