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SUBVENCIONS A INFANTS I ADOSLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA
D’HORARI ESCOLAR. CURS 2018/19
Benvolgudes famílies:
A totes aquelles que vàreu sol·licitar, beques esportives el curs passat i que encara no heu cobrat el segon pagament, dir-vos que tal i com
deia el full informatiu del curs passat, aquest cobrament es podia fer entre juliol i setembre. Sempre l´IBE ens havia pagat al juliol i per tant
nosaltres fèiem el retorn dintre d´aquest mes. Aquest any malauradament no ha estat així, la segona part de beques encara no s´ha fet efectiva
per part de l´IBE i es per això que nosaltres tampoc hem pogut fer-vos l´ingrés. No podem dir res, (tot i que ens hem queixat), per que encara
estan dintre el termini de pagament (juliol-setembre). Ara ja estem al setembre, i ens han assegurat que es cobraran dintre aquest mes, per
tant, tan aviat les rebem us farem l’ingrés corresponent.
BEQUES CURS 18-19
El motiu d’aquesta carta és per informar-vos del sistema de beques que ofereix L´INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE) mitjançant Diver´s
amb l’objectiu d’afavorir l’accés a la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes.
Des de DIVER’S volem promocionar i oferir-vos aquesta oportunitat per millorar el vincle amb les famílies que ens donen tota la confiança per
poder seguir educant i formant nois i noies a través de l’activitat física i l’esport.
Les famílies que vulguin sol·licitar aquest sistema d’ajuts, es farà entre el 13 de setembre i el 3 d´octubre,
La resolució es fa al novembre. L´IBE envia un SMS a les famílies informant de la beca concedida.
Si no es rep aquest missatge, possiblement es que hagi estat denegada.
Poden demanar-nos informació o posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu: diverstiu@gmail.com
REQUISITS
Tenir entre 6 (nascuts el 2012) i 17 anys i han d’estar inscrits en una activitat esportiva organitzada per una entitat homologada per l’
Institut Barcelona Esports. Diver´s està homologat
- Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar igual o inferior a
12.000€ Euros anuals. Es becarà el 90%, 60% o 30% de l´ activitat.
- Estar empadronat a la ciutat de Barcelona.
- Realitzar, durant tota la seva durada, l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció.
- Se subvencionarà un màxim d’una activitat esportiva per menor, un dia per setmana
SOL.LICITUDS
- Es té en compte la renda familiar del 2017
- Si van tenir beques esportives el curs passat s´ ha de posar en la sol·licituds
- No cal posar les beques de menjadors i casals per ser ajuts socials
- Les famílies hauran de presentar al OAC del districte el full de sol·licitud
Les activitats per les que es pot demanar aquest ajut són totes les esportives, que organitzi DIVER´S, s´ inclouen les activitats musicals,
expressió corporal-teatre, escacs i ioga,
TRAMITACIÓ
LA SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ DE BEQUES, ES POT ANAR A FER A LES OFICINES DE DIVER´S DEL 13 DE SETEMBRE AL 3 D´
OCTUBRE DE 9 A 14H.I DE 16 A 18H. PASSATGE CANADELL 2 BIS. (ZONA SAGRADA FAMÍLIA) TEL: 93 446 42 91.
Per fer la sol·licitud, s´ha d’haver fet primer la inscripció a l´activitat corresponent
També es podrà fer la sol·licitud a les escoles:
ESCOLA BALDIRI REIXACH
A la secretaría de l´AFA
ESCOLA BALOO
A la secretaría de l´AFA
ESCOLA BARCELONA
Dilluns 17 Dimarts 18 de 16 a 17h
ESCOLA CAN FABRA
Al coordinador d´Extraescolars Carles
ESCOLA COLLASO I GIL
Dimecres 19 Dijous 20 de 17 a 18h
ESCOLA DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU
Al coordinador d´Extraescolars Albert Casanova
ESCOLA MARE DE DÈU DEL ROSER
Dimarts 25 Dimecres 26 de 17 a 18h

ESCOLA FERRAN I CLUA
ESCOLA FRANCESC MACIÀ
ESCOLA GAYARRE
ESCOLA MESTRE GIBERT I CAMINS
ESCOLA HEURA
INSTITUT JOAN COROMINES
ESCOLA LLUIS VIVES
ESCOLA LA MAQUINISTA
ESCOLA MAS CASANOVAS
ESCOLA MIQUEL BLEACH
ESCOLA MONTSENY
ESCOLA MOSSEN JACINT VERDAGUER
ESCOLA PERE VILA
ESCOLA PIT ROIG
ESCOLA RAMON LLULL
ESCOLA RIUS I TAULET
ESCOLA TOMAS MORO
ESCOLA TORRENT DE CAN CARABASSA

Dimarts 25 Dimecres 26 Dijous 27 de 16´30 a 17´30
Dilluns 17 Dimarts 18 de 16 a 17h
Dimecres 19 Dijous 20 de 16 a 17h
Dijous 27 de 16´30 a 17´30h
Dijous 27 de 16´30 a 17´30h
Informació al FULL INFORMATIU
Dilluns 17 Dimarts 18 de 16´00 a 17´00h
Dimecres 19 dijous 20 de 16´30 a 17´30h
Dimarts 25 Dimecres 26 de 16´30 a 17´30h
Dimarts 25 Dimecres 26 de 17´00 a 18´00h
Dilluns 17 Dimarts 18 de 16´30 a 17´30h
A l´AMPA
A l´AMPA
Dijous 27 de 17 a 18h
Dimecres 19 Dijous 20 de 16´30 a 17´30h
A l´AMPA, Dimarts i dijous matins i dimecres tardes
Dimarts 25 Dimecres 26 de 17´00 a 18´00h
A l´AMPA

PAGAMENT DE BEQUES
Els alumnes pagaran les quotes de les activitats des del primer mes. Un cop anem rebent els pagament es retornarà a les famílies l´import
corresponent
Está previst cobrar aquestes beques en dos terminis.
 1r pagament entre GENER-FEBRER
 2n pagament entre JULIOL-SETEMBRE
Esperem que amb aquest suport que ens facilita l’IBE i l’esforç de DIVER’S i les famílies es pugui arribar al màxim de nois i noies a realitzar
activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu, i seguir potenciant la pràctica de l’esport com un mitjà cap a la millora personal i la millora
de la salut.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o problema que pugui sorgir durant tot aquest procés.
Gràcies per la vostra participació.
Departament Esportiu
DIVER’S Associació d’Esplai

