
 

 
 

 

MONITORS DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ 

Donada la situació excepcional que estem vivint per la crisi sanitària ocasionada per 

la Covid-19, no podrem fer les sessions informatives del casal d’Estiu. Per aquest 

motiu us fem arribar aquest document, on fem referència a aquells 

aspectes que ens semblen més rellevants del procés de sol·licitud d'un/a monitor/a 

de suport pel casal.  

Aquestes indicacions fan referència al que es preveu amb les circumstàncies vigents. 

És possible que puguin ser objecte de modificació si és necessari i segons les 

indicacions legals pertinents. 

Esperem que us sigui d'utilitat! I sobretot desitgem que tots i totes us trobeu bé de 

salut. 

Com a entitat homologada a la campaña d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona 

aquells infants que presentin necessitats d’atenció especifiques poden 

sol·licitar un monitor de reforç. Les funcions del monitor es fonamentaran en un 

reforç al grup en el què s’hagi inscrit l’infant, oferint recursos i estratègies per 

fomentar la inclusió de l’infant a l’activitat. 

 

Requisits per sol·licitar monitor de suport; 

• Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona 

• Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat 

emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la 

Generalitat de Catalunya. 

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) o per 

professionals del CDIAP/EIPI/EANE o CSMIJ.  

 



 

 

 

 

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. 

 

Aquelles famílies que estiguin interessades en sol·licitar monitor de 

suport ho hauran de reflectir a la preinscripció del casal d’estiu, omplir 

el document F7 i aportar la documentació nomenada anteriorment. 

En aquest enllaç podreu descarregar el document F7: 

http://www.campanyavacancesbcn.cat/pdf/F7%20(2020).pdf 

La família haurà d’omplir i signar a mà el document F7 i fer-lo arribar escanejat o 

fotografiat a ampacarabassa.totssomespecials@gmail.com junt amb el 

certificat de discapacitat o dictamen i us confirmarem si ens ha arribat 

correctament.  

En aquest altre enllaç document F7: 

DOCUMENT F7 ACTUALITZAT I SIGNAT 

Es preveu un atorgament màxim de monitor suport de 4 torns (setmanes) segons 

pressupost. 

El termini de presentació de la sol·licitud de monitor/a de suport serà del 25 d’abril 

al 20 de maig de 2020. 

 

Per a qualsevol dubte podeu consultar amb la comissió "TOTS SOM ESPECIALS" 

al correu electrònic: ampacarabassa.totssomespecials@gmail.com 

 

http://www.campanyavacancesbcn.cat/pdf/F7%20(2020).pdf
mailto:ampacarabassa.totssomespecials@gmail.com
https://afacancarabassa.cat/wp-content/uploads/2020/04/F7-signat-1.pdf
mailto:ampacarabassa.totssomespecials@gmail.com

