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PXO 

A QUI VAN DIRIGIDES? 
A infants nascuts entre 201 O i 2018. 

ESCOLES QUE S'OFEREIXEN 
S'ofereixen places als espais de: 

- Santa Gertrudis (organitzada per l'Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu). 

- Es Puig d'en Valls (organitzada per l'Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu). 

- Santa Eulària (organitzada per SCR Peña Deportiva). 

' ORDRE DE P,REFERENCIA 
D'ADMISSIO 
1 - Empadronats al municipi 

2 - No empadronats, però escolaritzats en centres escolars 
públics del municipi (si hi ha places disponibles). 

3 - No empadronats ni escolaritzats en centres escolars 
públics del municipi (si hi ha places disponibles). 

DURADA 
- De 1'1 de juliol al 31 d'agost. 

- Setmanes extres de juny: del 24 al 30 de juny 
(tots dos inclosos) a les instal·lacions esportives 
de Santa Eulària i des Puig d'en Valls. 

- Setmanes extres de setembre: de l'l al 9 de setembre 
(tots dos inclosos) a les instal·lacions esportives 
de Santa Eulària i des Puig d'en Valls. 

HORARIS 
- Entrada de 9a 9.30 h (matinera de 7.45 a 9 h). 

- Sortida de 13.30 a 14.30 h (menjador de 14 a 16 h). 

, 
DOCUMENTACIO 
- Fotocòpia del DNI del menor o del llibre de família 
(en cas que no disposi de DNI). 

- Certificat de residència. 

- Certificat del centre escolar del municipi 
(només no empadronats). 

- Llibre de família nombrosa (si escau). 

- Certificat de discapacitat (si escau). 

- Targeta de família monoparental (si escau). 



INSCRIPCIONS 
Tots els tràmits es realitzaran de forma online a 
www.santaeulariaculturaijoventut.com. 
Termini de preinscripcions: del 10 al 17 de maig 
(tots dos inclosos). 
Llista provisional d'admesos: 19 de maig. 
Termini de pagament i documentació pendent: 
del 20 al 25 de maig (tots dos inclosos), 
presentant rebut bancari i documentació pendent. 
Llista definitiva d'admesos: 31 de maig. 

SERVEIS EXTRES 
Matinera 
- 1 mes: 15 € / 1 dia: 2 € 
- Setmanes extres de juny: 7 € 
- Setmanes extres de setembre: 8 € 
Menjador 
- 1 tiquet: 8 € l 1 O tiquets: 75 € 
- Mes sencer: 150 € 
* No s'oferirà servei de menjador durant les setmanes extres. 

MESURES COVID 
Es portaran a terme exhaustivament les normes de seguretat i 
protocols establerts per les conselleries d'Educacíó i Sanitat. 

PREUS I PAGAMENTS 
TIPUS DE PAGAMENT PREU 1• 

, 

UNIC 
JULIOL+ AGOST 300 € 
En el termini de pagament 

FRACCIONAT 
1 MES O 2 MESOS 
Mes de juliol: en el termini de pagament 
Mes d'agost: pagament fins al 12 de juliol, 

175 € 

presentant rebut a coordinació del centre 

SETMANA EXTRA DE JUNY 70 € En el termini de pagament 

SETMANES EXTRES DE SETEMBRE 
En el termini de pagament o fins al 29 de 80 € 
juliol, presentant rebut 
a la coordinació del centre 
, 

UNIC + SETMANES EXTRES 
JULIOL+ AGOST+ SETMANES EXTRES DE 415€ 
JUNY l SETEMBRE 
En el termini de pagament 

• PREU 1: empadronats i no empadronats però escolaritzats 
a centre públic del municipi 

PREU 2• 

370 € 

200 € 

85 € 

100€ 

505 € 

• PREU 2: no empadronats ni escolaritzats a centre públic del municipi 

DESCOMPTES 
Segon membre de la família inscrit: 10% 

Família nombrosa: 50% 

Família monoparental: 50% 

Infants amb discapacitat certificada amb un grau comprès 
entre el 33% i el 50%: 50% 

Infants amb discapacitat certificada amb un grau igual o 
superior al 51%: 100% 

* Els descomptes només podran ser aplicables a 
empadronats al municipi. 

• Els descomptes no són acumulables. 
Quan es reuneixin requisits per optar a més d'un descompte, 
sempre s· aplicarà el més alt. 

, 
DADES ORGANITZACIO 
Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
escolesd est i u@santaeu laria. com 
Tel. 971 33 60 04 / 971 33 04 69 
IBAN: SABADELL ES94/0081/0549/33/0001299639 

SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia 
campus@p eny ad epo rtiva.net 
Tel. 971 31 97 55 
IBAN: SANTA N D ER ES58/004 9/5935/72/2295039059 
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