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ESCOLA D’ESTIU 
DELS XIQUETS I XIQUETES 2017 

 
 

Del 26 de juny al 21 de juliol 
 

Introducció 

Per vintena vegada, la Universitat Jaume I de Castelló organitza l’Escola 
d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes. És una oferta que es genera amb la finalitat 
d’oferir als xiquets i xiquetes de Castelló, entre els 4 i els 12 anys, i per dotzena 
vegada als de 13 a 16 anys, una manera diferent de gaudir de les seues 
vacances al mes de juliol. 
 
Es presenta com una alternativa d’oci en el període de vacances, amb un 
disseny educatiu, d’entreteniment i diversió, que permeta oferir als pares i 
mares un canvi en la forma de plantejar el mes de juliol dels seus fills i filles.  
 
En aquest vintè any de funcionament, l’Escola pretén potenciar els mètodes 
d’ensenyament i aprenentatge que faciliten l’assoliment dels objectius 
establerts mitjançant situacions lúdiques, on l’ambient agradable afavorisca les 
relacions interpersonals. 
 
Entre les principals línies d’actuació, ens trobem amb la formació intel·lectual 
de la persona, sense oblidar cap aspecte, i s’enalteix, a més a més, la 
companyia, l’amistat, la llibertat i els valors d’una societat tolerant, plural i 
democràtica. 
 
El conjunt d’activitats oferides farà que el xiquet o xiqueta les visca i que 
desenvolupe els seus aprenentatges i valors dins del marc generat per l’àmbit 
professional de l’UJI, la qual garanteix aquest conjunt d’objectius que es volen 
assolir. 
 

Qui pot beneficiar-se de l’Escola? 

Xiquets/xiquetes entre 4 i 12 anys (Programa A) 
Xiquets/xiquetes entre 13 i 16 anys (Programa B) 
 

Anys de naixement dels grups del programa A 

Grup A: Anys 2013/12 
Grup B: Anys 2011/10 
Grup C: Anys 2009/08 
Grup D: Anys 2007/06/05 
 

Anys de naixement dels grups del programa B 

Grup E: Anys 2004/2003/2002/2001 
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Dates de començament del programa A 

Primer torn: del 26 de juny al 7 de juliol (de dilluns a divendres) 

Segon torn: del 10 al 21 de juliol (de dilluns a divendres) 
 

Dates de començament del programa B 

Primer torn: del 26 de juny al 7 de juliol (de dilluns a divendres) 

Segon torn: del 10 al 21 de juliol (de dilluns a divendres) 
 

Horari de l’Escola 

Programa A: de dilluns a divendres, de 8.00 a 17.00 hores. 
Programa B: de dilluns a divendres, de 8.00 a 18.00 hores. 
 

Activitats del programa A 

Activitats adaptades i dissenyades segons els grups i les edats  

 Taller de plàstica  

 Taller d’informàtica  

 Activitats esportives  

 Taller de música  

 Excursions  

 Tenis i pàdel 

 Lectures  

 Contacontes  

 Pel·lícules  

 Excursions amb bicicleta 

 Etc.  
 

Activitats del programa B 

 Taller de robòtica 

 Taller d’audiovisuals 

 Vela i piragua 

 Excursions 

 Tenis i pàdel 

 Altres activitats esportives 

 Informàtica 

 Acampades 

 Etc. 
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Preus programa A 
Comunitat universitària 

 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 

Un torn 173 156 136 

Dos torns 301 270 242 

 
No universitaris: Les persones que desenvolupen la seua jornada laboral dins 
de la Universitat en empreses que presten serveis a aquesta, membres de la 
SAUJI i externs. 

 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 

Un torn 220 198 177 

Dos torns 387 348 291 

 
 

Preus programa B 
Comunitat universitària 

 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 

Un torn 197 178 159 

Dos torns 348 311 276 

 
No universitaris: Les persones que desenvolupen la seua jornada laboral dins 
de la Universitat en empreses que presten serveis a aquesta, membres de la 
SAUJI i externs. 

 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 

Un torn 254 228 201 

Dos torns 445 400 356 

 
 

L’anul·lació de la inscripció es pot sol·licitar mitjançant 
missatge electrònic dirigit a escolaestiu@uji.es: 
 
PRIMER TORN 

 Les anul·lacions rebudes abans del 9/06/17 a les 24 hores, suposen el 
reembossament íntegre de l’import corresponent a la inscripció. 

 Les anul·lacions rebudes després del 9/06/17 a les 24 hores, suposen el 
reembossament del 75% de l’import corresponent a la inscripció. 

 Una vegada començada l’activitat no es reembossarà cap import. 
 
SEGON TORN 

 Les anul·lacions rebudes abans del 23/06/17 a les 24 hores suposen el 
reembossament íntegre de l’import corresponent a la inscripció. 

 Les anul·lacions rebudes després del 23/06/17 a les 24 hores, suposen 
el reembossament del 75% de l’import corresponent a la inscripció. 

 Una vegada començada l’activitat no es reembossarà cap import. 


