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"L’Escola del Poli" 
 

 
� Les activitats de l’Escola d’Estiu estàn dirigides a xiquets i xiquetes nascuts entre 2015 i 2005. 

 

� Els programes que s’estableixen són: 
 

Escola a València Escola a Alcoi Escola a Gandia 
Preescolar, nascuts entre 2015 i 2013 

Escola d'Estiu, divididts en: 

• 1ª Etapa, nascuts en 2012 i 2011 

• 2ª Etapa, nascuts en 2010 i 2009 

• 3ª Etapa, nascuts en 2008 i 2007 

• 4ª Etapa, nascuts entre 2005 i 2006. 

 

 

Preescolar, nascuts entre 2015 i 2013 

Etapa : nascuts entre 2012 i 2005 

 

 

Preescolar, nascuts entre 2015 i 2013 

Etapa : nascuts entre 2012 i 2005 

 

• Les activitats, que es desenvoluparan de dilluns a divendres i de 9 a 14h. des de l`1 fins el 31 de juliol, estàn 
programades d’acord amb les edats dels xiquets. 

 
• Aquest any continuem oferint la possibilitat de sol·licitar la participació per quinzenes, ajustant-se els sol·licitants al 

calendari i programació que els correspongui en la quinzena triada (excursions, campaments…). L’assignació d’aquestes 
queda a expenses de l’ajust de les places oferides, seguint el criteri de preferencia indicat en paràgrafs següents. Les 
quinzenes seràn: 1ª quinzena1ª quinzena1ª quinzena1ª quinzena: de l`1 al 15 de juliol inclosos; 2ª quinzena2ª quinzena2ª quinzena2ª quinzena: del 16 al 31 de juliol inclosos 

 
• L’opció de menjador es consulta a la inscripció i es confirmarà més endavant en una inscripció específica. 
 

• Tots els xiquets tindran diferents excursions. Els xiquets de 1a etapa tindràn una eixida de tres dies a una granja 
escola. L’eixida dels xiquets de 2a i 3a etapa serà de tres dies a un campament (els nascuts al 2010 només passaràn 
una nit). L’eixida dels xiquets de 4a  etapa serà de cinc o t res  dies a un campament. 

 

• El nombre de places oferides és: 

Preescolar 320 places 
Escola d’Estiu 1000 places 
Escola d’Estiu Alcoi 200 places 
Escola d’Estiu Gandia 140 places 

 

• L’oferta de places podria modificar-se segons el criteri de la Universitat Politècnica de València. 
 
• L’organització es reserva el dret a acceptar participants fora de les presents bases per causes degudament 

justificades. 
 
• Tenen preferència d’admissió els xiquets que siguen familiars de primer grau (ffffiiiilllllslslsls    oooo    ggggeeeerrrrmamamamansnsnsns)  dels membres de la 

UPV (estudiant de Grau o master oficial, PDI i PAS de la UPV). Despres d’aquests s’antendràn (i tenint en compte les 
places disponibles) les sol·licituds dels membres de Alumni Plus). Després d’aquests, s’atendràn les sol·licituds dels 
antics participants de l’Escola d’Estiu (els que han participat en les dues últimes edicions), amb prioritat per als que 
tenen germans ja admesos, i posteriorment s’assignaràn les places disponibles per sorteig. 

 
• En la resta de sol·licituds tenen prioritat els que tenen germans admesos, i posteriorment s’assignaràn les places 

disponibles per sorteig. 
 

• Sobre el sorteig: 
o En cas d’igualtat de prioritat i si hi ha menys places disponibles que sol·licitants, es realitzarà un sorteig 

de les places disponibles entre aquests, i els altres quedaràn en llista d’espera per si es generen 
vacants. 

o Es realitzarà emprant un sistema informàtic. 
 
• El 20 de maig es publicarà una llista d’admesos en el tauler d’anuncis de l’Escola d’Estiu i en las webs de l’Escola 

d’Estiu (www.upv.es/entidades/EE ). En ella s'indicarà aquelles sol·licituds que es requerisquen aportar firmades als 
despatxos de l'Escola d'Estiu, al no poder-se confirmar l'autoria de la sol·licitud i de les dades introduïdes. 

 
• El termini per a sol·licitar que diversos xiquets compartisquen grup és del 21 al 24 de maig. Per a fer-ho, cal   

emplenar la petició corresponent, que ha de ser signada pels pares o tutors de tots els xiquets implicats. No és vàlida 
cap sol·licitud que no estiga degudament emplenada i signada per els pares-tutors. No s’accepten sol·licituds per fax, 
correu electrònic o qualsevol altre mitjà que no siguen originals (la petició està disponible, juntament amb les 
normes, en (www.upv.es/entidades/EE ). 



 

 BASES CONVOCATÒRIA 
Escola d'Estiu 2019 

 

Camí de Vera, s/n · 46022 · València ·Tél.:963877799 · escoladestiu@upv.es · www.upv.es/eestiu 

 

 

 
• Les peticions s’atendràn en la mesura que es Puga, atesa l’estructura, l’organització de l’Escola i les normes 

publicades. 
 
• Es distribuirà la resta dels xiquets en els grups segons les edats. 
 
• Els pagaments han de realitzar-se abans del 17 de juny, mitjançant el model que l’organització facilitarà al correu 

electrònic indicat a la preinscripció. Si un sol·licitant acceptat rebutja la plaça, ha de comunicar-ho a l’Escola 
d’Estiu com més prompte millor, a fi de poder tenir-ho en compte i assignar la plaça vacant. 

 
• L’ingrés que no haja estat realitzat abans de la data assenyalada pot provocar la pèrdua de la plaça assignada. 
 
• El pagament de les quotes corresponents comprèn totes les despeses derivades de les activitats de l’Escola d’Estiu i, a 

més, es facilitarà a cada xiquet dues samarretes, un casquet de bany i una gorra. 
 
• El material personal de cada participant és responsabilitat d'ell mateix, en el seu ús, guàrdia i custòdia. 
 
• Hi ha un Reglament de règim intern de l’Escola d’Estiu a disposició dels pares en: www.upv.es/entidades/EE  
 
• L’assistència mèdica va a càrrec de l’assegurança mèdica de cada xiquet, de manera que  haurien d’incloure el 

número de la seguretat social o segur privat del participant en la sol·licitud d’inscripció. No obstant això, els 
serveis mèdics de la Universitat Politècnica garanteixen l’atenció mèdica primària. 

 

• Els preus per a aquesta edició són: 
 

Escola d’Estiu (Escola d’Estiu (Escola d’Estiu (Escola d’Estiu (tot el tot el tot el tot el mes)mes)mes)mes) Escola d’Estiu (quinEscola d’Estiu (quinEscola d’Estiu (quinEscola d’Estiu (quinzzzzena)ena)ena)ena)    
2019 

1er participant 2on participant 3r i ¨seguents 1er participant 2on participant 3r i seguents 

Membres de la UPV 275 275 275 275     200 200 200 200     125125125125    160 160 160 160     120 120 120 120     90 90 90 90     

Membres de Alumni 
Plus 

385 385 385 385     285 285 285 285     260 260 260 260     225 225 225 225     175 175 175 175     150150150150        

Públic en general 485 485 485 485     360 360 360 360     335 335 335 335     275 275 275 275     200 200 200 200     190 190 190 190     

 
 

 

• El període de preinscripció és: TOTES LES INSCRIPCIONS S’HAN DE PRESENTAR del 30 de abril fins al 5 de maig 

per mitjà d’Internet (www.upv.es/entidades/EE ) o intranet. Als espais següents s’habilitaran ordinadors per a realitzar 

la inscripció. 

� Escola d’Estiu a València: 

Despatx de l’Escola d’Estiu (7C) *(consulteu horari a la pàgina web) 

� Escola d’Estiu a Alcoi: 

Despatx de l’Escola d’Estiu. *(consulteu horari a la pàgina web) 

� Escola d’Estiu a Gandia:  Servei d’Esports de l’ EPSG 

 
NNNNOOOOTTTTAAAA::::    eeeellll    mmmmoooommmmeeeennnntttt    d’id’id’id’innnnssssccccripripripripccccióióióió    nnnnoooo    ccccoooonnnncccceeeeddddeeeeixixixix    prioriprioriprioripriorittttatatatat    ppppeeeerrrr    aaaa    asasasasssssiiiiggggnnnnarararar    lllleeeessss    pppplalalalacccceeees.s.s.s.    TTTTooootttteeeessss    lllleeeessss    pppprrrreeeeiiiinnnnssssccccripripripripccccioioioionnnnssss    eeeessssttttànànànàn    aaaammmmbbbb    lllleeeessss    mmmmaaaatttteeeeiiiixexexexessss    

ccccoooonnnndidididiccccioioioionnnnssss    sssseeeessssnnnnsesesese    ttttiiiinnnndredredredre    eeeennnn    ccccoooommmmptepteptepte    eeeellll    mmmmoooommmmeeeennnntttt    eeeennnn    qqqquuuueeee    èèèèssss    prprprpreeeesssseeeentntntnteeee    lalalala    solsolsolsol····lilililicccciiiittttuuuud.d.d.d.    
 

 

DATES A TENIR EN COMPTE: 
 
 

• Del Del Del Del 30303030    de abril de abril de abril de abril al al al al 5555 de maig de maig de maig de maig:  preinscripcions per Internet. 

• El El El El 22220000 de maig de maig de maig de maig:  publicació de la llista d’admesos. 

• Del 2Del 2Del 2Del 21111 al 2 al 2 al 2 al 24444 de maig de maig de maig de maig:  presentació de sol·licituds perquè diversos xiquets compartisquen el mateix grup  

• El El El El 10101010 de  de  de  de juniojuniojuniojunio:  publicació de la llista definitiva de xiquets admesos amb el grup assignat definitiu. 

• El El El El 11117777 de juny de juny de juny de juny:  fi del termini de pagament. Publicació de la llista definitiva en els grups 

• El El El El 18181818 de juny de juny de juny de juny:  Reunió de Pares al Paranimf de la UPV per al campus de Vera 

• El El El El 1 1 1 1 de jude jude jude juliolliolliolliol:  Inici de l’Escola d’Estiu 

• El El El El 31313131 de juliol de juliol de juliol de juliol:  Festa Fi d’Escola 


