
SEGON TERMINI D’INSCRIPCIONS 
 
 
En aquest segon termini podran efectuar la inscripció: 
 

 Treballadors i treballadores que desenvolupen la seua jornada laboral 
dins de la Universitat en empreses que presten serveis a aquesta. 

 
 Totes aquelles persones corresponents al primer termini d’inscripcions 

que no l’hagen formalitzat. 
 
Dates de la preinscripció 
 
Des del dia 14 fins al dia 24 de març. 
Si durant aquest termini no es formalitza la preinscripció s’entrarà a formar part 
del següent termini d’inscripció. 
 
 
Formalització de les inscripcions 
 

Heu d’entregar en la Fundació General UJI la Sol·licitud d’inscripció i l’Autorització 

degudament emplenades. En el cas que hi haja més xiquets i xiquetes preinscrits 
que places vacants, el dia 27 de març es faran els sortejos corresponents, tot 
aquell que obtinga plaça quedarà automàticament inscrit. 
 
 
Documentació 
 

 Certificat mèdic actual que acredite que el xiquet o xiqueta no pateix cap 
malaltia infecte-contagiosa o en el seu cas: certificat mèdic de correcte 
estat de salut, de correcte estat de vacunació o, simplement, la còpia de 
la cartilla de vacunació degudament emplenada. 

 Fotocòpia del llibre de família en el qual figure el xiquet o xiqueta que s'hi 
inscriu o documentació que acredite que el xiquet o xiqueta es troba sota 
la nostra tutela o acollida.  

 Certificat de l’empresa on figure que es desenvolupa la jornada laboral a 
la Universitat. 

 
 
Aquesta documentació serà entregada en la Fundació General UJI (local 16 de 
l’Àgora, horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, i 
divendres de 9 a 14 h). Els dies 21, 22, 23 y 24 de març l’horari d’atenció al públic 
serà de 9 a 13:30 h. 
Si el xiquet o xiqueta va participar en la passada edició de l’Escola, no cal que 
torneu a entregar la fotocòpia del llibre de família. 
 
 
Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes 2017 
Universitat Jaume I de Castelló 
 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/51ca694a-c9ea-4440-b05a-92c6fae6dbf3/Sol%C3%82%C2%B7licitud+pares+EEXX.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c6697aab-7236-47af-a416-ff8775b3460a/Autoritz+pares+EEXX.pdf?guest=true

