
PREUS*

PREU ESCOLA
D'ESTIU

HORARI ESCOLA
de 9.00 a 13.30 h.

IMPORT QUINZENAL 70,00 €

130,00 €

35,00 €

160,00 €IMPORT MENSUAL

IMPORT SETMANAL

PREU SUMMER
SCHOOL

PREU ESCOLA
D'ESTIU

HORARI ESPECIAL
de 8.00 a 9.00 h.

IMPORT QUINZENAL 15,00 €

30,00 €

8,00 €

30,00 €IMPORT MENSUAL

IMPORT SETMANAL

PREU SUMMER
SCHOOL

PREU ESCOLA
D'ESTIU

MENJADOR 
de 13.30 a 15.00 h.

IMPORT QUINZENAL 50,00 €

100,00 €

25,00 €

100,00 €IMPORT MENSUAL

IMPORT SETMANAL

PREU SUMMER
SCHOOL

*Es realitzarà un descompte del 50% a les famílies nombroses, excepte en el servei de 
menjador. 

El menú del menjador està disponible a la web  cultura.burjassot.org

La reunió informativa per a l'Escola d'Estiu i Summer School es realitzarà el dia 22 de 
juny a les 18.30 hores en la Casa de Cultura. 

En aquesta reunió es presentaran les activitats que es realitzaran, eixides, recomanacions, 
normes bàsiques de convivència... i s'aclarirà qualsevol dubte sobre aquest tema.

ESCOLA D'ESTIU
SUMMER SCHOOL 2015

del 29 de juny al 31 de juliol

ESCOLA D'ESTIU
SUMMER SCHOOL 2015

CASA DE CULTURA
BURJASSOT

Matrícula: de l'1 al 17 de juny

S’han imprés 3.000 exemplars amb un cost total de 494,89 €, a 0,16 € la unitat.

ESCOLA D'ESTIU

Amb el títol Amb la música a tot arreu es proposa una Escola d'Estiu on els xiquets 
d'entre 4 i 12 anys descobriran la importància de la música en la nostra vida quotidiana, 
tot allò que ens aporta i els valors que és capaç de transmetre (cooperació, respecte, 
treball en grup, solidaritat…). 

Un mes de juliol ple de tallers, grans jocs, animacions, eixides i, sobretot, música. Molta 
música.

Dates: del 29 de juny al 31 de juliol en la Casa de Cultura de Burjassot. 

Modalitats de Matrícula:

- Mensual:  del 29 de juny al 31 de juliol

- Quinzenal: 

 1a quinzena del 29 de juny al 15 de juliol. 
 2a quinzena del 15 al 31 de juliol. 

- Setmanes soltes:

 Del 29 de juny al 3 de juliol.
 Del 6 al 10 de juliol.
 Del 13 al 17 de juliol.
 Del 20 al 24 de juliol.
 Del 27 al 31 de juliol.

*No es realitzen matrícules per dies solts. 

Horaris: 

 Horari Escola de 9.00 a 13.30 h.
 Horari especial: de 8.00 a 9.00 h.
 Horari de menjador: de 13.30 a 15.00 h.

L'Escola d'Estiu té places limitades.

SUMMER SCHOOL

Summer School és un projecte d'immersió lingüística en anglés per a xiquets, una 
alternativa a l'escola d'estiu tradicional. 

Es proposen activitats lúdiques, cinema, tallers, animacions, piscina, grans jocs… tot amb 
professors titulats en anglés i experiència en el treball amb xiquets, amb els qui 
aprendran d'una forma molt divertida.

Edats: per a xiquets amb edats compreses entre els 8 i 12 anys, és a dir, els nascuts entre 
el 2003 i 2007, tots dos inclosos. 

Dates: del 29 de juny al 31 de juliol en la Casa de Cultura de Burjassot.

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA I DOCUMENTACIÓ (per a ambdues opcions)

Període de matrícula: de l'1 al 17 de juny

En Línia: a través de la Seu Electrònica de l’IMCJB: http//sede.imcjb.net/

Presencial: En el Servei d'Informació (de 9 a 14 h de dilluns a divendres i de 17.30 a 19.30 
h de dilluns a dijous) sol·licitant cita prèvia en www.burjassot.org/citaprevia o cridant 
al 96 316 06 30. 
Amb una cita només es podrà matricular els xiquets que estiguen legalment al càrrec 
seu. 

La documentació que ha d’aportar cada sol·licitant serà: 

 - Fotografia de grandària carnet (dels xiquets matriculats). 
 - Fotocòpia de la targeta SIP (els xiquets que ja hi hagen estat matriculats a   
   l’Escola d’Estiu 2014 o Escola de Pasqua 2015, no caldrà que la presenten).
 - Informació de qualsevol situació familiar o de salut que consideren convenient  
   transmetre als responsables de l’Escola d’Estiu.
 - Autorització d’activitats, eixides i publicació material gràfic degudament   
   signada, així com l’autorització d’arreplegada dels xiquets (disponible en la   
   web municipal).
 - Carnet de família nombrosa, quan corresponga.

Aquesta documentació, en el cas de la matrícula per Internet, es pot pujar directament. 

En la matrícula presencial caldrà portar-la en el moment de la matrícula. 

La resta de documentació només caldrà presentar-la a requeriment dels tècnics, per 
comprovar la validesa de les dades. 

 - Llibre de família.
 - Justificant bancari de pagament.
 - Qualsevol altre document que s’estime oportú.

Perquè la matrícula siga vàlida, s’ha de formalitzar el pagament en un termini màxim 
de 7 dies naturals des del moment de la realització de la matrícula. També es pot 
realizar el pagament amb targeta de crédit en el servei d’Info de la Casa de Cultura.
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