
 
 

 
 
ACCEPTACIÓ DE NORMES DEL CONTRACTE DE ESCOLA D’ESTIU 2021  
 
 

 És necessari entregar la següent documentació: certificat de l'empresa que 
acredite que han de treballar i no poden flexibilitzar l'horari per a la 
conciliació familiar i/o en el cas d'altres circumstàncies especials 
documentació acreditativa del fet (o declaració responsable que acredite 
qualsevol dels fets anteriors), autorització d'activitats i material gràfic, 
model d'acceptació de participació en activitats d'oci infantil i juvenil, una 
foto de grandària carnet de l'alumne/a i una fotocòpia de la targeta SIP i el 
número del títol de família nombrosa quan corresponga. En el cas de la 
matrícula presencial es presentarà en el moment de realitzar la matrícula. En la 
matrícula per Internet podrà pujar-se directament a la web o en defecte d'això 
es presentarà a la Casa de Cultura en les mateixes condicions que la matrícula 
presencial, és a dir, a través de la sol·licitud de cita prèvia. 

 

 Les famílies nombroses gaudiran d'un descompte del 50% i del 100% a les 
famílies nombroses de categoria especial. 
 

 L'import de la matrícula s'abonarà en un únic pagament. 
 

 La matrícula serà efectiva una vegada abonat l'import en l'entitat bancària. 
El termini de pagament és de cinc dies naturals des de la realització de la 
reserva de matrícula. Passat aquest termini, la plaça serà anul·lada 
automàticament. 

 

 L'alumne haurà de posseir una còpia del rebut de pagament, conservar-la i 
presentar-la en cas que calga, en el moment sol·licitat per l’Ajuntament de 
Burjassot. 

 

 Per poder inscriure els xiquets en Escola d’Estiu es deurà estar al corrent del 
pagament amb l’Ajuntament de Burjassot.  

 

 Únicament s'efectuaran devolucions per causes imputables a l’Ajuntament 
de Burjassot, i es realitzaran mitjançant transferència bancària. Per a això 
caldrà presentar la sol·licitud de la devolució per registre d'entrada de 
l’Ajuntament, a través de cita prèvia, junt amb la fitxa de manteniment de 
tercers.  

 

 L’Ajuntament de Burjassot no es fa responsable dels objectes personals, 
així com del material que cada alumne/a hi aporte o realitze en l'Escola d'Estiu 
en cas de robatori, perduda o desperfecte. 

 

 Els pares i/o tutors dels menors hauran de responsabilitzar-se que els menors a 
càrrec seu complisquen les normes bàsiques de convivència i higiene, per 
respecte als seus companys i al personal de l'Escola. 
 

 La matriculació en l’Escola d’Estiu comporta l'acceptació de les normes ací 
exposades. 

 


