INSCRIPCIONS I BEQUES
INSCRIPCIONS
Dates: del 27 d’abril al 15 de maig.
Com fer la inscripció:
Online: a través de la pàgina web www.aula2.cat a la zona àrea d’usuaris i clicar accés
inscripcions activitats.
Què cal adjuntar per la inscripció:
Còpia de la targeta sanitària.
Còpia del carnet de vacunes. En cas de no tenir-ne, cal adjuntar un certificat mèdic.
Còpia de la recepta del metge, en cas que l’infant prengui alguna medicació.
Si s’ha sol·licitat ajut econòmic a l’Ajuntament de Barcelona, cal la còpia rosa.
Més informació:
Ens trobareu a l’escola els Pins el dijous 2 de maig a les 16:00
Ens trobareu a l’escola Baloo el dimarts 7 de maig a les 16:00
Telefònicament al 93 280 60 06
Per correu electrònic a info@aula2.cat
Reunions informatives:
Reunió famílies: divendres 8 de març
Reunió famílies inscrites: dijous 6 de juny
Ambdues hi haurà servei d’acollida.

BEQUES AJUNTAMENT DE BARCELONA
Dates de sol·licitud: del 27 d’abril al 15 de maig
Com fer la sol·licitud:
Omplir el document de sol·licitud que es facilitarà des del centre, omplint totes les dades.
Important posar el número de telèfon mòbil, on es comunicarà la resolució.
L’ajut econòmic s’atorga per un màxim de 10 dies de casal, cal especificar les dates i l’horari pel
qual es demana l’ajut (punt nº 3 de la sol·licitud).
On entregar la sol·licitud:
A l’OAC del districte, demanant cita prèvia.
Resolució:
30 de maig: surten les llistes provisionals de beneficiaris (enviament SMS)
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31 de maig al 14 de juny: període de reclamacions.
21 de juny: llista definitiva de beneficiaris (enviament SMS)
Més informació:
Telèfon gratuït: 010
Web: https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

INFANTS AMB NEE
Des de l’Ajuntament de Barcelona posen monitor/a de suport per aquells infants amb
necessitats educatives especials (NEE) que els sigui necessari. Cal que la família es posi en
contacte amb aula2 per tal de preparar la documentació necessària.
Telefònicament al 93 280 60 06
Per correu electrònic a info@aula2.cat
A l’atenció de Eva Miró.

COST CASAL JULIOL
TORNS SETMANALS
▪

Del 25 al 28 de juny

▪

Del 15 al 19 de juliol

▪

De l’1 al 5 de juliol

▪

Del 22 al 26 de juliol

▪

Del 8 al 12 de juliol

▪

Del 29 al 31 de juliol

COST PER SETMANES NEN/A
Aquest preu és per les famílies que s’inscriguin dins el període establert.
De 8:00 a 13:00

64€

De 9:00 a 13:00

58€

De 8:00 a 15:00

99€

De 9:00 a 15:00

92€

De 8:00 a 17:00

111€

De 9:00 a 17:00

105€

Preu per les famílies inscrites fora del període establert.
De 8:00 a 13:00

69€

De 9:00 a 13:00

63€

De 8:00 a 15:00

104€

De 9:00 a 15:00

97€

De 8:00 a 17:00

116€

De 9:00 a 17:00

110€
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COST CASAL SETEMBRE
DATES
Del 2 al 10 de setembre
COST TOTAL PER NEN/A

De 8:00 a 13:00

70€

De 9:00 a 13:00

59€

De 8:00 a 15:00

125€

De 9:00 a 15:00

113€

De 8:00 a 17:00

148€

De 9:00 a 17:00

137€

CONDICIONS DE PAGAMENT
-

El pagament es fraccionarà en dues quotes del 50%. El primer rebut es girarà la
setmana del 20 al 24 de maig, i el segon rebut es girarà la setmana del 17 al 21 de
juny. Pel casal d’estiu. Pel casal de setembre es giraran els rebuts el primer al juliol i
el segon a l’agost.

-

En cas que sigueu beneficiaris d’un ajut econòmic, no s’aplicarà cap fraccionament i
es girarà el rebut del diferencial entre l’ajut atorgat i el preu de l’activitat quan s’hagi
resolt la sol·licitud.

-

En cas que algun dels rebuts sigui retornat, la família s’haurà de fer càrrec de fer
l’ingrés de l’import retornat més les despeses de devolució (4,84€).

-

En cas d’anul·lació de l’activitat, i sempre que es notifiqui almenys 15 dies abans de
l’inici del casal (el 25 de juny / 2 de setembre), es retornarà el 50% de l’import pagat.

3

