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BASES CONVOCATÒRIA 
Escola d'Estiu 2021 

  

"L’Escola del POLI" 
 

• A causa de la millora actual de la situació sanitària s'ha resolt per part d'aquesta Universitat realitzar 
l'edició de la *Escola d’*Estiu de l'edició de l'any 2021, amb els protocols i mesures oportunes segons 
la legislació vigent. En tot cas i atesa l'especial situació, en aquesta ocasió aquesta activitat està 
dirigida a familiars de primer grau (fills) dels membres treballadors de la U.P.V. (P.D.I., P.A.S., P.I.) 
 

• Les Activitats de l’Escola d’Estiu estàn dirigides a xiquets i xiquetes nascuts entre 2017 i 2007. 
 

• Els programes que s'estableixen per als Campus d'Alcoi, Gandia i Vera, són: 
 

Preescolar:   Nascuts entre 2017 i 2015 

Etapa :          Nascuts entre 2014 i 2007 
 

• Les activitats, que es desenvoluparan de dilluns a divendres i de 9 a 14h. des del cinc fins el 30 de 
juliol, estàn programades d’acord amb les edats dels participants. 

• Tots els participants tindran diferents excursions.  
 

• El nombre de places oferides és: 
 

Preescolar València 60 Places 

Escola d’Estiu València 190 Places 

Escola d’Estiu Alcoi 20 Places 

Escola d’Estiu Gandia 20 Places 
 

• L’oferta de places podria modificar-se segons el criteri de la Universitat Politècnica de València en 
funció de la normativa i legislació vigent. 

 

• L’organització es reserva el dret a acceptar participants fora de les presents bases per causes 
degudament justificades. 

 

• Les llengües vehiculars de l’Escola d’Estiu són el valencià i el castellà. 
 

• En aquesta edició i a causa de l'especial situació, l’Escola d’Estiu està dirigida a familiars de primer 
grau (fills) dels membres treballadors de la U.P.V. (P.D.I., P.A.S., P.I.). Excepcionalment i si no es 
cobriren les places oferides, s'atendran, segons les places disponibles, les sol·licituds dels membres 
d'altres col·lectius (estudiants, Alumni PLUS, uns altres...) amb relació amb la UPV. 

 

• Podran realitzar la preinscripció els pares i mares o els qui ostenten la tutoria legal (parts 
interessades) dels xiquets i xiquetes a inscriure. 

 

• En el cas de tutoria legal o acolliment preadoptiu permanent serà necessària la justificació 
acreditativa. 

 

• Es reserva un 5% de les places per a atendre sol·licituds de xiquets o xiquetes amb diversitat 
funcional. 

 

• En el cas de les famílies monoparentals serà necessària la presentació del llibre de família i tindran la 
mateixa consideració que els casos de totes dues parts interessades. 

 

• En el cas que les preinscripcions superen el nombre de places oferides, se seguirà el següent ordre 
de preferència per col·lectius per a l'admissió de sol·licituds. 

 

1. Pertinença de totes dues parts interessades a la comunitat universitària amb règim de 
dedicació a temps complet (almenys 30 hores setmanals). 

2. Pertinença a la comunitat universitària UPV, sent una part amb dedicació a temps complet i 
l'altra amb dedicació a temps parcial. 

3. Pertinença a la comunitat universitària UPV a temps complet (almenys 30 hores setmanals) 
d'una de les parts interessades, encara que en el moment de presentació de la sol·licitud es 
trobe en excedència per cura de fills. 

4. Pertinença de les parts interessades a altres col·lectius adscrits a la Universitat Politècnica 
de València (estudiants, Alumni PLUS, uns altres…)  
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o Ateses les edats i en cas d'igualtat de prioritat i havent-hi menys places disponibles que 
sol·licituds d'un mateix col·lectiu, es realitzarà un sorteig de les places disponibles entre els 
mateixos per unitats familiars, quedant la resta en llista d'espera mancant que es generen 
vacants.  

o Aquest sorteig es realitzarà emprant un sistema informàtic. 
 

• Per a l'enviament de qualsevol documentació acreditativa s'enviarà un correu electrònic a l'adreça 
escoladestiu@upv.es durant el termini de preinscripció, adjuntant aquesta documentació en format 
pdf 
 

• El 15 de maig es publicarà una llista d’admesos en el tauler d’anuncis de l’Escola d’Estiu i en la web 
de l’Escola d’Estiu (www.upv.es/entidades/EE – www.upv.es/eestiu)  

 

• Els participants es distribuiran en els diferents grups segons les seues edats. 
 

• Els pagaments hauran de realitzar-se abans del 28 de Juny mitjançant el model que es facilitarà per 
l'organització a l'adreça de correu electrònic que s'indique en el moment de la preinscripció. Si un 
sol·licitant acceptat rebutjara la plaça, haurà de comunicar-lo a l’Escola d'Estiu al més prompte 
possible, a fi de poder tindre-ho en compte i assignar la plaça vacant. 

 

• L’ingrés que no haja estat realitzat abans de la data assenyalada provocarà 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 participant 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/eestiu 
 

• L’assistència mèdica va a càrrec de l’assegurança mèdica de cada participant, 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: 

 

2021 
Escola d’Estiu (tot el mes) 

1
er

 participant 2
on

 participant 3
r
 i seguents 

Membres de la UPV 290 215 125 

Membres de Alumni Plus 400 300 260 

 
• El període de preinscripció és: TOTES LES INSCRIPCIONS S’HAN DE PRESENTAR del 7 al 9 de 

juny per mitjà de l'aplicació disponible des de la intranet personal de cada membre de la comunitat 
universitària. 

 
NOTA: el moment d’inscripció no concedeix prioritat per a assignar les places. Totes les 
preinscripcions estàn amb les mateixes condicions sesnse tindre en compte el moment en que 
ès presente la sol·licitud. 

 
 
 

DATES A TENIR EN COMPTE: 
 

• Del 7 al 9 de juny:  Preinscripcions per intranet 
• El 15 de juny:  Publicació de la llista d’admesos amb el grup assignat. 
• El 28 de juny:  Fi del termini de pagament. 
  Publicació de la llista definitiva amb el grup assignat. 
  Reunió de Pares. 
• El 5 de juliol:  Inici de l’Escola d’Estiu. 
• El 30 de juliol:  Festa Fi d’Escola. 

 


