
PRIMER TERMINI D’INSCRIPCIONS 
 
 

En aquest primer termini podran efectuar la inscripció: 
 

§ Totes aquelles persones que estiguen al cens d’eleccions a rector/a com 
a comunitat universitària. 

 
§ Totes aquelles persones que tinguen nòmina en entitats i fundacions 

dependents de la Universitat o en les quals la participació majoritària 
siga de la Universitat Jaume I: Fundació General UJI, Fundació 
Isonomia, Àgora Universitària, S.L., Fundació Germà Colón, Parc 
Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat i Fundació 
Universitat Jaume I – Empresa. 

• Segons acord del Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, en la sessió núm. 102 
de data 3 febrer de 2009.  

 
§ Treballadors i treballadores de l’ITC. 

 
Dates d'inscripció 
 
Des del dia 23 de febrer fins al dia 11 de març a les 24 hores. 
Fins a la finalització d’aquest termini tota la comunitat universitària té 
assegurades les places. A partir del dia 12 de març de 2016, a les 00 hores, si 
no s’ha realitzat la inscripció, no es tindrà cap reserva de les places, per la qual 
cosa s’entrarà a formar part del següent termini d’inscripció, amb els mateixos 
drets que altres col·lectius. 
 
Formalització d'inscripcions 
 
A través de http://e-ujier.uji.es/, seguint la ruta OCI; Escola d’Estiu dels Xiquets i 
Xiquetes; Oferta i inscripció. La inscripció no serà efectiva fins arribar a l’última 
finestra.  
 
Documentació 
 

§ Certificat mèdic actual que acredite que el xiquet o xiqueta no pateix cap 
malaltia infecte-contagiosa. 

§ 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.  

 
Aquesta documentació s’ha d’entregar en la Fundació General UJI (local 16 de 
l’Àgora, horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 8 a 15 h i de 16 a 18.30 
h, i divendres de 8 a 15 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 2016 
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