
 

 

 

 

 

 

Data de reunió informativa: dimecres 18 d’abril a les 16:45h al menjador escola 

Dates de Casal: 

Del 25 de juny al 27 de juliol (dins de la campanya d’estiu beques/ajuts econòmics) 

Del 3 al 7 de setembre (sense beques/ajuts econòmics) 

 

Preus per setmana: 

De 9 a 13h: 65.55 € 

De 9 a 15h (amb menjador): 116.20 € 

De 9 a 17h (amb menjador): 132.55 € 

Acollida matins de 7:30 a 9h: 12 € 

Acollida tardes de 17 a 18: 8€ 

Les dates d’inscripció seran:  

Del dimarts 24 al divendres 27 d’abril (ambdós inclosos)  

Matins de 8:50 h a 10:00 h 

Tardes de 16:40h a 17:30h 

Ens podreu trobar a la porta principal de l’escola. 

Documentació necessària: 

- Fotocopia del carnet de la Seguretat Social (CatSalut) 

- Fotocopia de la cartilla de vacunació. 

- Full d’inscripció amb les setmanes i el torn que farà servir (Aquest full es pot baixar de la web de l’AFA 

o el podreu recollir el dia de la reunió informativa ) 

- Signar l’Autorització de Drets d’Imatge i administració de medicaments. 



 

 

 

Ajuts econòmics de l’Ajuntament de Barcelona: 

 
L’AFA de l’escola Torrent de Can Carabassa està homologada com a entitat col.laboradora en la campanya 
d’estiu 2018 de l’Ajuntament de Barcelona. Les famílies amb dificultats econòmiques que vulguin poden 
accedir als ajuts que atorga el districte per participar al Casal.  
 
Es becaran un màxim de 2 setmanes (10 dies). 
 
Es pot sol.licitar del 21 d’abril al 9 de maig, demanant cita prèvia a OAC (oficina d’atenció al ciutadà) i 
presentant els documents requerits. 
Els impresos per demanar aquests ajuts els facilitarem en el moment de fer la preinscripció del casal. 
 

 
Sol·licitud d’ajut econòmic (beques)  
 

 
 21 abril al 09 de maig 

 
Llistes Provisionals beneficiaris d’ajut 
econòmic 
 

 
 24 de maig (SMS o Mail) 

 
Període de reclamacions d’ajut econòmic 
(dirigir-se a l’OAC) 
 

 
25 de maig al 07 de juny 

 
Llista definitiva beneficiaris d’ajut econòmic 
 

 
13 de juny 

 

INDISPENSABLE 
 

- La família ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona (l’Ajuntament comprovarà directament 
d’ofici.) 

- Indispensable un telèfon mòbil del ciutadà 
- No han de signar menors de 18 anys 
- La duplicitat de sol·licituds per un mateix beneficiari comportarà l’anul·lació d la sol·licitud 
- Una sol·licitud per infant.  
- No omplir correctament el formulari i presentar la documentació que justifiqui la situació familiar i 

els ingressos de cada membre major de 18 anys amb rendiment de treball, serà motiu de 
denegació d’ajut.  



 

 

 

Renda Personal Disponible per nucli de convivència. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) estarà en funció de la renda personal anual del 

nucli de convivència ( marcar casella d’autorització de consulta telemàtica per part de l’Ajuntament). 

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total 

de membres del nucli de convivència (pare/mare/tutors i fills que hi convisquin) tenint en compte que un 

membre del nucli de convivència amb discapacitat compta com a dos i en el cas de les famílies 

monoparentals que ho justifiquin documentalment l’adult referent també comptarà per dos . 

 
En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible 
presentar els documents següents: 
 
· El full de salari o certificat d’ingressos anuals de tots els membres en edat activa de la unitat de 
convivència on viu l’infant. En cas de no tenir full de salari ni cap document que certifiqui els ingressos anuals, 
la persona sol·licitant haurà de signar la declaració jurada inclosa al full de sol·licitud. 
· Si n’és perceptor/a, la resolució com a beneficiari/a de la renda mínima d’inserció 
(RMI) dels membres del nucli de convivència on viu l’infant, o fotocòpia del resguard 
de l’entitat bancària de l’ingrés de l’esmentada renda. 
 
 

Ajuts econòmics Gresol: 
 
També es podran demanar, encara que s´hagi demanat l’Ajut de l’Ajuntament, les beques Gresol.  
Ja us anirem informant a mesura que anem rebent la informació.  
  

 
De 0 € a 6.140,99 € 
 

 
90% 

 
De 6.141,00 € a 9.959,66 € 
 

 
60%  
 

 
De 9.959,67 € a 12.000 €  
 

 
30% 

 
> de 12.000 €  
 

 
Res 



 

 

 

MONITORS DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ  

 

Les activitats de la campanya d’estiu de l’ajuntament volen ser inclusives, per la qual cosa en cas que algún 
infant presenti necessitats d’atenció específiques, l’Ajuntament ens pot donar suport com a entitat 
organitzadora i podem sol·licitar reforç de l’equip de monitors, per atendre aquells infants amb dificultats 
d'inclusió. 

Aquests hauran de; 

-  Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona 

-  Aportar el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat  (>33%) 

-  Excepcionalment, es podran valorar sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen 
acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).  

Aquelles famílies que estiguin interessades en sol.licitar monitor de suport ho hauran de reflectir a la 
preinscripció del casal d’estiu i aportar la documentació esmentada anteriorment. 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) , amb la col·laboració dels tècnics de la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori del districte, valorarà les demandes i decidirà, en cada cas, si és 
necessària o no la presència d’un monitor de suport. 

 

Per a qualsevol dubte podeu consultar amb la comissió "TOTS SOM ESPECIALS” i amb la comissió de CASAL 
D’ESTIU al mail casaldestiu@afacancarabassa.cat 

 


