
TERCER TERMINI D’INSCRIPCIONS 

En aquest tercer termini podran efectuar la inscripció: 
 Membres de AlumniSAUJI Premium. 
 Totes aquelles persones corresponents al primer i segon termini 

d’inscripcions que no l’hagen formalitzat. 

Dates de la preinscripció 
Des del dia 15 de març fins al dia 13 d’abril. Si durant aquest termini no es 
formalitza la preinscripció s’entrarà a formar part del següent termini. 

Formalització de preinscripcions 
Heu d’entregar en la Fundació General de l’UJI la sol·licitud d’inscripció i 
l’autorització dels pares degudament emplenades. En el cas que hi haja més 
xiquets i xiquetes preinscrits que places vacants, el dia 14 d’abril es faran els 
sortejos corresponents. 

Dates de la inscripció 
Des del dia 18 d’abril fins al dia 5 de maig a les 24 hores. Si durant aquest termini 
no es formalitza la inscripció s’entrarà a formar part del següent termini 
d’inscripció. 

Formalització d'inscripcions 
Tota aquella persona que obtinga plaça podrà formalitzar la inscripció a través d’e-
UJIer@, seguint la ruta OCI; Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes; Oferta i inscripció. 
La inscripció no serà efectiva fins a 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 de l’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 
Universitat Jaume I 

ujiapps.uji.es/serveis/se/altres/escoladestiu/2016/inscripcions/SollicitudparesEEXX.pdf
ujiapps.uji.es/serveis/se/altres/escoladestiu/2016/inscripcions/AutoritzparesEEXX.pdf

	Sin título

