CAMPUS OLIMPIA ESTIU 2018
TORNS

DATES

DIES

EXCURSIONS

HORARIS

PREU

1

25 al 29 de juny

5

NO

9 a 14 - 9 a 17

80-115

2

2 al 6 de juliol

5

SI

9 a 14 - 9 a 17

90-125

3

9 al 13 de juliol

5

SI

9 a 14 - 9 a 17

90-125

4

16 al 20 de juliol

5

SI

9 a 14 - 9 a 17

90-125

5

23 al 27 de juliol

5

SI

9 a 14 - 9 a 17

90-125

6

30 al 3 d’agost

5

NO

9 a 14 - 9 a 17

80-115

7

6 al 10 d’agost

5

NO

9 a 14 - 9 a 17

80-115

8

13 al 17 d’agost

4

NO

9 a 14 - 9 a 17

64-92

9

20 al 24 d’agost

5

NO

9 a 14 - 9 a 17

80-115

10

27 al 31 d’agost

5

NO

9 a 14 - 9 a 17

80-115

11

3 al 7 de setembre

5

NO

9 a 14 - 9 a 17

80-115

MODALITATS



Precampus: nascuts el 1er semestre del 2015 fins al 2012.
Poliesportiu: nascuts del 2011 al 2002.

SERVEIS CAMPUS





Servei d’Acollida de 8:00 a 9:00 hores (dies puntuals 3 € - setmana sencera 10 €).
Menjador: Servei de catering (CATSchool).
Dinar un dia puntual = 10 €.
Picnic excursions pels nens/es que no es queden a dinar = 5€.

INSCRIPCIONS



Inici inscripcions: 21 d’abril de 2018 a les 9:00 hores
Documentació que cal portar:
o Foto de carnet del participant.
o Fotocòpia del carnet de les vacunes actualitzat/ certificat mèdic oficial on figurn les dosis
de vacunes rebudes amb les dades corresponents.
o Omplir el full d’inscripció.
o Pagament del 50% del total de la inscripció.
o El segon pagament del 50% restant es realitzarà la setmana del 28 de maig al 1 de juny.

BEQUES















Per accedir a les beques s’han de complir amb els següents requisits:
o Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona (pares/tutors i fills)
INFORMACIÓ BEQUES!
o No hi ha cap limitació del nombre de places que rebran ajut econòmic.
o Es becaran amb un màxim de 10 dies (2 torns) per nen/a.
DE QUÈ DEPÈN L’ACCÉS ALS TRAMS D’AJUTS ECONÒMICS?
o De la renda personal anual de la família.
o Per calcular en cada cas aquesta renda s’han de dividir els ingressos anuals declarats
entre el nombre total de membres de la unitat familiar (pare o tutor/a i fills que
convisquin al domicili), tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb
discapacitat compta com a dos.
QUINS BÀREMS ES TENEN EN COMPTE?
o Per analitzar la capacitat econòmica de les famílies i el percentatge becat del cost de
l’activitat s’utilitzarà l’indicador de renda de suficiència (IRS). Els barems fixats són els
següents:
De 0 a 6.140,00 €
90%
De 6.140,00 € a 9.959,66 €
60%
De 9.959,66 € a 12.000 €
30 %
Més de 12.000 €
COM DEMANAR BECA?
o Anar a la recepció del Centre Esportiu i formalitzar la sol·licitud de beca sense abonar
cap quantitat a compte.
o La persona interessada es quedarà dos dels tres fulls de la sol·licitud per presentar-los,
juntament amb tota la documentació que es demana al dors de la sol·licitud, a la OAC
del districte que desitji, dins del termini establert (del 21 d’abril al 9 de maig).
o La persona interessada rebrà una notificació via correu electrònic o SMS amb la
resolució de la petició de beca.
Període sol·licitud beques: del 21 d’abril al 9 de maig.
Llistat provisional beques: 24 de maig.
Reclamacions beques: del 25 de maig al 7 de juny.
Llistat definitiu beques: 13 de juny.
Inscripció beques: del 28 de maig al 16 de juny.
o En el moment de la inscripció de les famílies que se’ls hi ha atorgat una beca, aquestes
hauran de signar el formulari F9 donant la conformitat a l’import que han rebut per part
de l’Ajuntament de Barcelona.

MONITOR DE SUPORT



Sol·licitud monitor de suport: del 21 d’abril al 25 de maig.
Per accedir al monitor de suport s’haurà de complir amb els següents requisits:
o Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona.
o Aportar el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat.
o Excepcionalment els infants de 0 a 6 anys poden presentar un informe de l’EAP on
indiqui les necessitats educatives especials del nen/a.
o Omplir el formulari F7 (demanar a l’Albert Grau Ansó).
o Es garanteix un màxim de 4 torns per infant que demani el monitor de suport.

RESERVA ESCOLA LA MAQUINISTA







Opció A: Reserva de la plaça a l’AMPA de l’Escola: del 9 al 16 d’abril del 2018 (70 places per
torn).
o Un cop feta la reserva s’haurà d’anar al Centre Esportiu des del dia 30 d’abril al 8 de
maig a formalitzar la inscripció (de dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 hores).
o Aquelles famílies que vulguin demanar beca i hagin fet la reserva a l’AMPA de
l’escola s’hauran de dirigir a la recepció del Centre Esportiu a partir del 25 d’abril i
omplir la sol·licitud d’ajut econòmic per poder presentar-la a l’OAC en el període
establert (del 21 d’abril al 9 de maig).
o Si el dia 8 de maig no s’ha formalitzat la inscripció la plaça ocupada quedarà vacant i
oberta al públic.
Opció B: Inici inscripcions al Centre Esportiu Bon Pastor: 21 d’abril del 2018 a les 9:00 hores
(de dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 hores).
Documentació que cal portar:
o Foto de carnet del participant.
o Fotocòpia del carnet de les vacunes actualitzat/ certificat mèdic oficial on figurn les
dosis de vacunes rebudes amb les dades corresponents.
o Omplir el full d’inscripció.
o Pagament del 50% del total de la inscripció.
El segon pagament del 50% restant es realitzarà la setmana del 28 de maig al 1 de juny.

FAMÍLIA NOMBROSA



25% de descompte en el preu total del Campus a partir del tercer fill inscrit. Caldrà presentar
el títol oficial en vigor de família nombrosa o una fotocòpia compulsada del mateix.
Per a poder gaudir d’aquest descompte no es podrà demanar beca.

REUNIÓ INFORMATIVA
Reunió Informativa: divendres 8 de juny de 2018 a les 17.30 hores (menjador Escola El Til·ler).

