
7 d’Aventura – Serveis a la comunitat educativa 
 

Normativa 
Inscripcions  

 Per poder demanar els ajuts de l’Ajuntament de Barcelona serà necessari entregar prèviament 
la inscripció del casal.  

 NO s’acceptaran inscripcions si no està correctament omplerta i amb tota la documentació 
necessària adjunta.  

 Les inscripcions es gestionaran en ordre estricte d´arribada.  
 Les inscripcions realitzades fora del període d´inscripcions seran acceptades sempre i quan hi 

hagi plaça. 
 En cas d´arribar al màxim de places disponibles, les inscripcions posteriors passaran a llista 

d´espera.  
 

Infants amb NEE 

 Els infants amb NEE que necessitin de vetllador/a caldrà que s’adrecin a 7 d’Aventura abans del 
dia 25 de maig, per tramitar la sol·licitud de monitors de suport. 

 

Altes i baixes  
 Es retornarà el 80% de l´import del casal en les baixes que siguin comunicades 10 dies abans de 

l´inici del casal, en cas contrari NO ES RETORNARÀ, amb excepció de causa major 
(hospitalització, lesió...).  

 Les altes s´han de comunicar amb 5 dies d´antelació. Les altes seran acceptades en cas de 
disposar de places.  

 

Pagaments i descomptes  
 El pagament es realitzarà abans de l´inici del casal excepte els participants becats que no caldrà 

abonar res fins a la resolució de l´ajut. El pagament es podrà fraccionar en dues vegades, juny i 
juliol.  

 Si es retorna un rebut s´aplicarà un increment de 3€ per concepte de despesa bancària.  
 S´aplicarà un màxim de 10% de descompte: 5% per inscrits 5 setmanes, 5% família 

monoparental (cal acreditar-ho) i/o 5% al segon i tercer germà.  
 

Autoritzacions  
 Les autoritzacions (medicació, sortida sol del centre, etc...) seran entregades en format paper 

signades pels pare/mare o tutor. No podran enviar-se per correu electrònic.  
 Les autoritzacions mèdiques s´hauran de presentar amb justificant mèdic. NO subministrarem 

medicació en cas contrari.  
 

Menjador  
 S´ha de sol·licitar el servei de menjador esporàdic abans de les 9.30h del mateix dia comunicant 

al director/a del Casal i abonant el cost en metàl·lic per avançat.  
 

Objectes personals 
 No estarà permès l’ús del mòbil en l’horari de Casal/Campus.  
 7 d’Aventura no es fa responsable dels objectes personals (joguines, mòbils, diners...). 



7 d’Aventura – Serveis a la comunitat educativa 

Ajuts econòmics a les famílies campanya d’estiu 2019 
Es becaran, sempre amb un màxim d'una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els 

infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.  

L'ajut serà per a tot el període d'activitat en el cas dels bressols d'estiu, un màxim de 10 dies als 

Campus Olímpia, Casals d'estiu o esportius i 14 dies per a les Colònies, Campaments i Sortides 

culturals fora de Catalunya.  

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

la família. 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, tenint en compte que un membre de la unitat familiar 

amb discapacitat compta per dos.  

 

De 0 a 6.000 €: 90%  

De 6.000,01 a 7.500,00 €: 60%  

De 7.500,01 a 9.000 €: 30%  

 

Aquests ajuts, es donaran en base al crèdit municipal disponible, què per l’actual edició és de 

3.450.000€, en cas què l’ import pressupostat abans esmentat no sigui suficient per subvencionar les 

sol·licituds valorades què per barem hi tinguin dret, es prioritzaran per ordre de l’import de renda 

personal disponible per nucli de convivència, segons el criteri ordinal entre els dos extrems baremats de 

0€ fins als 9.000,00€. La resposta de l’ Administració a la sol·licitud d‘ajut en aquests casos serà: 

“denegada per manca de recursos municipals”. 

 

Calendari d'inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic:  

-Sol·licitud d'ajut econòmic: del 27 d'abril al 15 de maig  

-Llista provisional de beneficiaris d'ajut econòmic: 30 de maig  

-Període de reclamacions: del 31 de maig al 14 de juny  

-Llista definitiva de beneficiaris d'ajut econòmic: 21 de juny  

 

Les persones interessades han d'adreçar-se a l'entitat organitzadora de l'activitat, recollir el Full de 

sol·licitud, i un cop omplert, tramitar la sol·licitud sense abonar cap quantitat a compte. Hauran de 

presentar la documentació indicada al dors del Full de sol·licitud, que l'entitat els lliurarà en el moment 

de la inscripció, a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- de la ciutat. 


