Benvolgudes famílies,
Aquest estiu prepareu-vos per un casal especialment fantàstic! Serà una experiència apassionant, un temps en el què
tot podrà passar, i en el què deixarem que la nostra curiositat i imaginació volin!
Els infants i joves gaudiran dels esports, les arts, les ciències i molt més! Faran jocs i tallers mai vistos, i formaran part
d’un munt d’aventures que posaran en marxa les seves habilitats de cooperació, creativitat i enginy.
Seran vivències compartides, fet que permetrà l’educació emocional, de gènere, plural, i de les interaccions socials i
de convivència i relació amb els/les demés.
Hi ha quelcom que tenim clar: les vacances són per passar-ho bé. Aquesta premissa esdevé cabdal durant la
preparació de les programacions d’activitats adaptades a cada edat, amb les quals els infants i joves aprendran,
adquiriran hàbits, treballaran valors i ampliaran llurs capacitats físiques, intel·lectuals i afectives.
CENTRE D’INTERÈS

A més de desenvolupar activitats pròpies del lleure, tractarem aspectes relacionats amb la cultura popular:






Situarem el mite i la llegenda com a un element universal present en totes les cultures del món.
Observarem la seva influència en el llenguatge, les localitats, les celebracions i altres àmbits de la societat actual.
Tindrem una visió aproximada de com era el món antic i descobrirem anècdotes històriques sorprenents.
Coneixerem personatges icònics i poc coneguts, i els seus contextos.
La nostra imaginació ens farà trobar indrets mítics i objectes prodigiosos!

TORNS I DATES
Primer torn: del 28 de juny al 2 de juliol.
Segon torn: del 5 al 9 de juliol.
Tercer torn: del 12 al 16 de juliol.

Quart torn: del 19 al 23 de juliol.
Cinquè torn: del 26 al 30 de juliol.

HORARIS I PREUS
Número
1
2
3
4

Horari
De 9:00 a 13:00 hores
De 9:00 a 15:00 hores, dinar inclòs
De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 hores
De 9:00 a 17:00 hores, dinar inclòs

Preu
68 €
120 €
88 €
137 €

S’aplica un descompte del 5% a la inscripció menor de segons/es germans/es dins del termini establert.
SERVEIS ADDICIONALS
Acollida matinal
De 8:00 a 9:00 hores
De 8:30 a 9:00 hores
Atenció esporàdica

Preu
13 € per torn
9 € per torn
3,20 € per dia

Dinar, migdia i tarda
Fins les 15:00 hores
Fins les 17:00 hores
De 15:00 a 17:00 hores

Preu
10 € per dia
15 € per dia
4€ per dia

Els àpats es cuinen en modalitat de càtering. Hi ha disponibilitat de menús específics segons necessitat.
Per a l’ús esporàdic del servei, cal comunicar-ho i pagar com a molt tard a les 9:00 del matí del mateix dia al centre.
INSCRIPCIÓ
Termini: del 24 d’abril al 24 de maig.
CAL FER LA INSCRIPCIÓ ONLINE al web de Diver’s: www.diversesplai.cat/casals-estiu/,
o escanejant aquest codi QR. La recepció d’inscripcions es confirmarà per correu electrònic
dins de les següents 48 hores en horari laborable.
TRAMITACIÓ DE BEQUES
Termini: del 24 d’abril al 21 de maig.
CAL FER EL TRÀMIT ONLINE al web de l’Ajuntament de Barcelona, a la pàgina que es publicarà properament. A l’apartat 3r de
la sol·licitud caldrà indicar el codi de referència que trobareu al costat del nom de la vostra escola al web
www.diversesplai.cat/casals-estiu/. Per qualsevol dubte us atendrem als telèfons 934 464 291 i 617 824 118, de dilluns a divendres,
de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00 hores.
COMUNICACIÓ
Diver’s farà arribar totes les comunicacions del casal a través de l’aplicació mòbil DINANTIA. Per rebre
tota la informació del casal, s’ha de descarregar l’aplicació al telèfon mòbil. Un cop instal·lada
l’aplicació, caldrà introduir el mateix correu electrònic que s’ha indicat a la inscripció, amb l’objectiu de
crear el perfil de recepció.
VÍDEO INFORMATIU
En lloc de fer reunió presencial, respondrem les preguntes més freqüents amb un vídeo que es publicarà al nostre web:
www.diversesplai.cat.
INFORMACIÓ
DIVER’S: 662 518 526 / diversesplai@gmail.com / diverstiu@gmail.com / www.diversesplai.cat

NORMATIVA: INSCRIPCIÓ
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
1. Formulari d’inscripció online, degudament emplenat.
2. Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA online, degudament emplenat.
3. Foto de l’infant, mida carnet.
4. Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant.
5. Fotocòpia de la targeta sanitària on aparegui el número de la Seguretat Social de l’infant.
-

S’haurà de lliurar la documentació dels punts 3, 4 i 5 en un sobre tancat amb el nom de l’infant a la direcció del
casal el primer dia d’assistència.
PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ

-

Cap inscripció es considerarà vàlida si no s’ha presentat tota la documentació.
Es prega fer la inscripció dins del termini establert a fi d’assegurar la plaça i contribuir al bon funcionament de la
organització.
S’admetran inscripcions fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat. Les inscripcions fora de termini no gaudiran
del descompte aplicable als/a les segons/es germans/es.
No s’admetrà cap nova inscripció un cop començat el casal.
No es poden inscriure infants que no hagin cursat P3.
Les inscripcions comprenen torns complets. En cap cas es poden formalitzar inscripcions per dies solts.
El nombre de places és limitat, amb prioritat de l’alumnat de l’escola. Hi ha un 50% de places obertes a infants
d’altres centres.
Les famílies d’altres centres inscrites, un cop acabat el termini d’inscripció, rebran la confirmació de reserva de la
seva plaça, atenent les inscripcions en rigorós ordre de recepció.
ALLARGAMENTS, CANVIS I BAIXES

-

-

-

-

Els infants inscrits, un cop iniciat el casal, poden allargar torns i/o horaris. En aquest cas, cal que les famílies ho
comuniquin a Diver’s per correu electrònic almenys el dijous abans del torn que es desitgi allargar. Diver’s
respondrà el mateix correu amb la confirmació.
Qualsevol infant que assisteixi al casal sense haver formalitzat degudament la inscripció, o sense haver avisat
prèviament, o sense cap confirmació, no es podrà quedar. En aquest cas, la direcció trucarà a la família
immediatament perquè el vingui a recollir.
Si es desitja canviar un torn per un altre, o donar de baixa un torn o horari, cal que les famílies ho comuniquin a
Diver’s per correu electrònic almenys una setmana abans dels torns en qüestió. Diver’s respondrà el mateix correu
amb la confirmació.
Qualsevol comunicació ha de ser per correu electrònic o per escrit, no telefònicament. Diver’s utilitzarà l’atenció
telefònica únicament per a consultes i informacions puntuals.
Diver’s es reserva el dret d’anul·lar el casal o algun dels seus torns si no hi ha un mínim de 20 infants inscrits. En
cas d’anul·lació, Diver’s farà pública la informació 15 dies abans de l’ inici previst de l’activitat.
COBRAMENTS I DEVOLUCIONS

-

-

El cobrament del casal s’efectuarà per domiciliació bancària.
Es farà en dos càrrecs del 50% de l’import total, sempre que s’hagi formalitzat la inscripció dins del termini
establert. El primer cobrament es farà a mitjans de maig, i el segon cobrament a primers de juny (excepte les
famílies sol·licitants de beca, a qui es cobrarà la diferència de l’import total un cop es confirmi la concessió de
beques al juny).
Qualsevol inscripció fora de termini es cobrarà íntegrament el moment en el moment de rebre-la.
Els allargaments de torn i/o horari es cobraran en el moment de rebre la comunicació.
Qualsevol rebut retornat o impagat significarà la baixa de l’infant.
Si és Diver’s qui anul·la el casal o algun dels seus torns o horaris, o el casal s’ha d’anul·lar per causes de força major,
es retornarà l’import abonat íntegre.

-

-

-

Si és la família qui anul·la la seva inscripció o algun dels seus torns o horaris per motius personals, ho ha de
comunicar per correu electrònic o per escrit, 15 dies abans de l’inici. Diver’s retornarà el 50% de l’import abonat.
Si la família anul·la la seva inscripció o algun dels seus torns o horaris per motius de salut de l’infant, ho ha de
comunicar per correu electrònic o per escrit immediatament i justificar la baixa amb l’informe mèdic pertinent.
En aquest cas, Diver’s retornarà el 80% de l’import abonat, o de la part proporcional dels dies faltants.
En cas d’anul·lació de la inscripció per confinament, Diver’s retornarà el 80% de la part proporcional faltant.
Qualsevol participant que no assisteixin en els torns i horaris en els què s’ha inscrit sense avís previ perdrà el dret
a cap retorn. Tampoc podrà assistir a un altre torn o horari en lloc del què ha faltat si no ha comunicat el canvi
degudament.
No s’acceptarà cap inscripció de famílies que acumulin deutes amb Diver’s fins haver-les satisfet.
MONITORATGE DE SUPORT A LA INCLUSIÓ

-

-

L’institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) proporciona monitoratge de suport a aquelles famílies
empadronades o escolaritzades segons dictamen oficial a Barcelona que ho sol·licitin.
El termini per formalitzar la sol·licitud de monitoratge de suport és del 26 d’abril al 20 de maig.
El formulari d’inscripció inclou un camp per a sol·licitar monitoratge de suport si l’infant ho necessita. En cas
afirmatiu, una persona de Diver’s es posarà en contacte amb les famílies sol·licitants per orientar-les durant el
procediment. Caldrà tenir còpia del certificat oficial de discapacitat de l’infant on aparegui el grau de disminució.
Si Diver’s considera que un infant necessita suport i la família no l’ha sol·licitat ni ha comunicat la situació a Diver’s,
no podrà participar al casal per no poder assegurar una atenció adequada ni assumir la responsabilitat de l’estada
de l’infant.
NORMATIVA: TRAMITACIÓ DE BEQUES

-

-

Les famílies empadronades a Barcelona que reuneixin les condicions de límit econòmic de renda per unitat
familiar poden optar a la beca que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.
Les famílies sol·licitants de beca han de formalitzar igualment la inscripció al casal, que serà tractada com a preinscripció fins que es determinin les beques i les famílies confirmin els torns a assistir.
Poden accedir a la beca les famílies amb ingressos iguals o inferiors a 10.000 € per membre de la unitat familiar
(pares, mares, fills/es que viuen al domicili, etcètera). Per calcular aquest xifra, cal dividir la renda per el nombre
de membres, i l’import resultant ha de ser igual o inferior al límit econòmic esmentat. Els membres amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33% compten dues vegades.
Les beques són del 30%, 60% o 90% de l’import de 2 torns del casal, segons renda. La resta de l’import ha de ser
abonada per la família.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

-

Les famílies sol·licitants de beca només hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud online a través del lloc web
que l’Ajuntament de Barcelona habilitarà a tal efecte.
En cas d’haver d’acreditar qualsevol situació declarada al formulari, es preveu que el mateix inclogui l’opció
d’adjuntar la documentació pertinent o que l’administració requereixi la dita documentació per qualsevol mitjà.
TERMINIS

-

Del 24 d’abril al 21 de maig: sol·licitud i tramitació de beques.
27 de maig: llistats provisionals de beques concedides (l’Ajuntament informarà a les famílies per SMS).
Del 28 de maig al 10 de juny: període de reclamacions (l’Ajuntament habilitarà un medi per reclamar. Més
informació properament).
18 de juny: llistats definitius de beques concedides (l’Ajuntament informarà a les famílies per SMS).
Del 28 de maig al 14 de juny: confirmació per correu electrònic d’inscripció de les famílies amb beca
concedida.
Durant l’ estada al casal: signatura al centre del document d’assistència a l’activitat i acceptació de la beca.
QUALSEVOL VULNERACIÓ D’AQUESTA NORMATIVA IMPLICARÀ LA RENÚNCIA A L’AJUT ECONÒMIC I A
LA PARTICIPACIÓ AL CASAL.

