
 
 
 
 
 
INFORMACIONS GENERALS 
Casal d’Estiu’17-Torrent de Can Carabassa 

 
 

• Del 26 de juny al 28 de juliol 2017 (dins de la campanya beques/ajuts econòmics) 

• Del 4 al 8 de setembre 2017  (sense beques/ajuts econòmics) 
 

• Horari: De 9 a 16.30h de dilluns a divendres.  

• Servei adicional d’acollida matinal de 7.30 a 9h i de tarda de 16.30 a 17.30h. 
 

• Preus Setmanals:  
- Casal mitja jornada de 9 a 13h (sense menjador):       68.50 € 
- Casal mitja jornada 9 a 15h (menjador  inclòs):      118 € 
- Casal  9 a 16.30h (dinar inclòs):    131 € 

 
- Servei acollida matinal: 12 € /set 
- Servei acollida tarda: 8 € /set 

 
   Pagament del 50% del total en el moment de fer la reserva de plaça (posar nom del nen/a) 
i l’altre 50% es farà la setmana del 12 al 16 de juny. 
 
 
               INGRÈS A LA CAIXA:   Titular :  A.Esportiva  MÉS QUE SPORT 

                  IBAN: ES85 2100 1027 4702  0008  9956 
Concepte: nom del nen/a i setmana/es 

                      (No s’agafarà cap inscripció sense el resguard de pagament.) 

 
 

• Edats participants: Casal (de P3 a a 6è) està obert a nens/es que en el curs escolar 
2016-2017 hagin cursat educació infantil o primària .Tambè s’ofereixen un 20 % de 
places obertes a infants d’altres districtes i es reserva un 5% per a la integració. 

 

• Període d’inscripció:  24 d’abril al 31 maig 
               Els horaris d’inscripció seràn de dilluns i dimecres de 9 a 10h i dimarts i divendres de  
               16 a 17h a la secretaria de l’AMPA i dilluns 24 d’abril de 19 a 20.30h. 
 

• Ajuts econòmics: L’AMPA de l’Escola Can Carabassa està homologada com a entitat 
col.laboradora en la campanya de vacances 2017 de l’ajuntament de Barcelona. Les 
famílies amb dificultats econòmiques que vulguin accedir als ajuts  que atorga el 
districte per participar al Casal hauran de presentar els documents requerits al OAC 
(oficina d’atenció al ciutadà) entre els dies 22 d’abril al 10 de maig. 
 
Els impresos per demanar aquests ajuts els faciliterem en el moment de fer la 
preinscripció del casal a la secretaria de l’ampa  del 24 d’abril al 10 maig de 9 a 10h 
(dilluns i dimecres) i de 16 a 17h (dimarts i divendres) i dilluns 24 d’abril de 19 a 
20.30h.  



 
 
 
 
 
 
CALENDARI DATES 
 
 

Sol·licitud d’ajut econòmic (beques) 22 d’abril al 10 de maig 
 

Sol·licitud de monitors/es de suport 22 d’abril al 25 de maig 
 

Llistes Provisionals beneficiaris d’ajut 
econòmic 

25 de maig 

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

26 de maig al 9 juny 

Llista definitiva beneficiaris d’ajut econòmic 
 

15 de juny 

Inscripcions beneficiaris d’ajut econòmic 
 

29 maig al 20 de juny 

 

• OAC. Oficina d’atenció al ciutadà 

• Inscripcions a l’escola:  

Horari d’atenció:  dilluns/dimecres de 9 a 10h i dimarts/divendres de 16 a 17h.  

dilluns 24 abril de 19 a 20,30h 

 
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ 
 
Els ajuts econòmics estan adreçats a les famílies que tenen uns ingressos iguals o inferiors a 
12000 € anuals per cada membre de la unitat familiar. Per calcular aquesta renda s’ha de 
dividir la suma dels ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat 
familiar, tenint en compte que un membre amb discapacitat compta per dos. 
Les persones interessades hauran d’estar empadronades al municipi de Barcelona, inscripció 
que l’ajuntament comprovarà directament d’ofici. Hauran d’aportar, a més, la documentació 
següent a l’OAC del districte. 
 

• Formulari de sol.licitud d’ajut econòmic lliurat per l’entitat organitzadora (A.E MÉS 

QUE SPORT), degudament emplenat i segellat per aquesta 

 
• Declaració de renda de la unitat familiar: original i còpia de la pàgina on consten els 

membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions i document 

d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la delegació d’hisenda  

corresponent. * Si en el full d’inscripció es fa constar l’autorització del sol·licitant per 

tal que l’ajuntament consulti  les seves dades fiscals a l’agència tributària, no caldrà 

presentar aquest document. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Certificat oficial de disminució de la Generalitat de Catalunya (només en cas que a la 

unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat). 

 
          TRAMS D’AJUTS ECONÒMICS 

               De  0 a 6140,99 €:  90% 

               De  6141 a 9959,66 €:  60% 

               De  9959,67 a 12000 €:  30% 

 
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 

 
 
INDISPENSABLE 
 

• La família ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona 

• 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 

• 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. 


