FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS JOVE
Nom:

Llinatges:

DNI:

Data de naixement:

Edat:

Curs:

Centre d’estudis:

Localitat d’empadronament:

__/__/____

Domicili:
En cas d’estar empadronat a un altre municipi diferent a Sant Lluís:
Centre d’estudis de primària:
Usuari/usuària del Molí de Baix: (Sí/No)
Pare/mare/tutor fa feina dins el terme de Sant
Lluís? (Sí/No)

DADES MÈDIQUES, NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, O ALTRES
ASPECTES A TENIR EN COMPTE
Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, intoleràncies alimentàries, asma, epilèpsia, diabetis...)
SÍ o NO
QUINA:
Pateix algun problema de vista i/o oïda?
SÍ o NO
QUIN:
Pateix algun problema motriu?
SÍ o NO
QUIN:
Sap nedar?
SÍ o NO
Algun altre aspecte a tenir en compte? (comportament, hàbits, interessos...)
SÍ o NO
QUIN:
*Si és necessari el subministrament de medicaments, s’haurà de complimentar una autorització específica que s’ha
de sol·licitar al Molí de Baix) i adjuntar l’informe metge, juntament amb el medicament a subministrar.

DADES PERSONALS PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Nom i llinatges:
DNI:
Correu electrònic:
Telèfons de contacte*:
*Es recomana posar més d’un telèfon de contacte.

PLACES
Disponibiliat de 60 places.
•
•

Es formaran subgrups per respectar les mesures sanitàries sobre la Covid-19.
Els subgrups es formaran una vegada estigui assegurada una participació mínima.

DURADA
5 setmanes.
•

Del 6 de juliol al 7 d’agost.

PREU I FORMA DE PAGAMENT
255 €+2 € d’assegurança.
* Els usuaris amb inscripció formal del servei d’hiven no han d’abonar els 2 euros d’assegurança.
•
•
•

10% de descompte per segona inscripció d’un germà o germana.
Bonificacions previ informe de Serveis Socials.
*Ingrés al c/c de Joventut (La Caixa) ES47 2100 0772 12 0200081728, o pagament amb targeta al
Molí de Baix el dia de la formalització de la plaça.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES
Criteris d’adjudicació (places limitades)
A l’hora d’admetre inscripcions, es prioritzaran les següents circumstàncies:

•
•

•
•
•

Estar empadronat/da a Sant Lluís.
En cas de pares separats, que com a mínim un dels dos estigui empadronat/da a Sant Lluís.
Haver cursat primària al CEIP Sant Lluís o CEIP Sa Garriga.
Ser usuari o usuària del servei Molí de Baix.
Necessitat del servei per raons de conciliació laboral.

Es reserven 3 places per a joves derivats/des de Serveis Socials.
Les peticions s’analitzaran segons l’ordre d’arribada.
Si algun sol·licitant no compleix cap de les circumstàncies anteriorment descrites, però existeixen places
vacants, se’l podrà admetre.

Documentació a aportar per formalitzar la plaça
•

IMPORTANT: aquesta documentació s’ha de presentar una vegada confirmada l’acceptació.

•
•
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI/NIE del participant.
Fotocòpia de la targeta de Seguretat Social del participant.
Declaració responsable.
Full d’autorització.
Informe de les necessitats educatives especials i/o de salut (si en té).
Còpia de l’ingrés o transferència al c/c (es pot pagar amb targeta el dia de la formalització).

Ajuntament de Sant Lluís
Servei de Joventut

