ESTIU SPM
CASALS D'ESTIU MÉS ESTIU

CASALS D’ESTIU
Edats dels participants
< Infants que han cursat durant el curs
escolar 17/18 de P3 a 6è de Primària
Llocs on es realitzaran els casals
< Escola La Florida
< Escola Bernat de Mogoda
< Escola Santa Perpètua
Dates Del 25 de juny al 27 de juliol
Centre d’interès Medi Ambient
Opcions horaris
< Matins de 9 a 13 h
< Matins i tardes de 9 a 13 i de 15 a 17 h
< Matins i tardes amb servei
de menjador de 9 a 17 h
Acollida matinal
< De 7.30 a 9 h (mínim 10 infants per casal)
Preus matrícules
Opcions

9-13 h

9-17 h

Tot el casal

169€

225€

1, 2 o 3 setmanes

51€/setmana

68€

4 setmanes

163€

214€

ESPORTS 2018

Preus servei de menjador
< Tiquet esporàdic (=o -3 dies/ setmanals): 7 €
< Preu global tot el casal: 155 €
< Preu per setmana: 35 € /setmana

ESPORTS

Preus servei d’acollida matinal:
De 7.30 a 9 h
< Tiquet esporàdic: 5 € (-3 dies / setmana)
< Preu setmanal: 16 €
< Preu global tot el casal: 60 €
De 8 a 9 h
< Tiquet esporàdic: 3.5 € (-3 dies / setmana)
< Preu setmanal: 12 €
< Preu global tot el casal: 40 €

Edats dels participants
De 3r de Primària fins a 3r d’ESO

CAMPUS ESPORTIU DE HIP HOP

Activitats
< Funky, hip hop, comercial dance, líric, expressió corporal, acrobàcies, < Activitats aquàtiques:
aquagim, bany lliure
< Sortides a determinar
Espais Sala Polivalent, piscina i
Pavelló triple

PREINSCRIPCIONS
Del 3 al 13 d’abril
Horaris d’inscripcions:
< Matins, de 9.30 a 12.30 h a:
La Promotora (1r pis) DL- DJ
Centre Cívic Can Folguera DT- DV
Centre Cívic El Vapor DT- DJ
< Tardes, als centres cívics.
Horaris de cada centre:
Can Folguera DL-DS de 15 a 22 h
El Vapor DL-DV de 17 a 22 h
La Creueta DL-DV de 15 a 22 h
Mas Costa DL de 15 a 22 h,
DT-DV de 17 a 21 h
Can Taió DL-DV de 15 a 22 h
La Florida DL-DS de 15 a 22 h
SOL·LICITUD DE BEQUES
Del 9 al 20 d’abril
L’imprès de sol·licitud es podrà recollir en el mateix
moment de realitzar la pre-inscripció o a l’OAC.

MATRÍCULES
Del 14 al 25 de maig

CAMPUS POLIESPORTIU
Edats dels participants
De 3r de Primària a Batxillerat
Activitats
< Pràctica d’esports d’equip: futbol sala, bàsquet, volei i handbol
< Pràctica d’esports amb implements: tennis,
tennis taula, bàdminton, hoquei i beisbol
< Pràctica d’esports tradicionals: bitlles catalanes, petanca
< Pràctica d’activitats aquàtiques: natació amb
aletes i jocs aquàtics
< Sortides a determinar
Espais Complex Esportiu Municipal
DATES CAMPUS
Del 25 de juny fins al 27 de juliol
Horari DL- DV de 9 a 13 h

< DL, DC i DV de 16 a 19.30 h
a l’Ajuntament
< DT i DJ de 10 a 13 h
a La Promotora (1r pis)

Preus
Nº Setmanes

Preu

Nº Setmanes

Preu

1

61,5€

4

196€

2

106€

5

235€

3

153€

Setmana extra

51€*

*Fa referència a les ampliacions de matriculació un cop iniciat
el campus sempre hi quan hi hagi disponibilitat de places

MÉS ESTIU
Diferents i variades activitats
(espai de deures, sortides,

MÉS INFORMACIÓ

tallers, música,…)

ESPORTS
DL- DV de 8 a 18 h
Pavelló d’Esports
93 560 33 16

Edats dels participants
< Joves nascuts entre
2002 i 2006

L’organització del Campus Poliesportiu
es reserva el dret de modificar, canviar
o anul·lar qualsevol de les activitats
exposades, abans d’iniciar-lo o durant el
seu desenvolupament.

Dates Del 2 al 20 de juliol.
INSCRIPCIONS
Del 14 de maig al 14 de juny

MÉS ESTIU
puntjove@staperpetua.cat
93 560 51 78

Horaris d’inscripcions:
DL- DJ de 17 a 20 h i DC de 10 a
13 h al Punt Jove

PREINSCRIPCIONS
Del 23 d’abril fins
al 4 de maig
Places limitades. La matrícula
respectarà l’ordre de preinscripció
de cadascun dels grups d’edat

MATRÍCULES
Del 21 de maig fins l’1 de juny
Caldrà adjuntar
< DNI
< Domiciliació bancària
original o rebut
< Targeta de la Seguretat Social
< Vacunacions

S U BVEN C I O N S
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les famílies amb infants i adolescents que els matriculin als casals d’estiu organitzats a les
escoles o al campus esportiu i reuneixin les següents condicions:
a) Acreditar situació de vulnerabilitat econòmica de la família, d’acord
amb els llindars de renda establerts::
La renda familiar, segons dades de l’IRSC anual vigent, no pot superar
els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació:
Unitat familiar dos membres

1,5 IRSC

11.951,60 €

Unitat familiar tres membres

1,75 IRSC

13.943,52 €

Unitat familiar quatre membres

2 IRSC

15.935,46 €

Unitat familiar cinc membres

2,25 IRSC

17.927,39 €

Unitat familiar sis membres

2,5 IRSC

19.919,32 €

Unitat familiar set membres

2,75 IRSC

21.911,26 €

Unitat familiar vuit membres

3 IRSC

23.903,19 €

Unitat familiar nou o més

3,25 IRSC

25.895,12 €

< Documentació per acreditar la situació socioeconòmica:
a. Treballadors en actiu: declaració renda de l’últim any fiscal, de cadascun dels membres de la unitat familiar.
b. Pensionistes: certificats de les pensions contributives
i no contributives del darrer any.
c. Aturats/des: certificats de les prestacions de l’any en
curs, emès pel “Servicio Estatal de Empleo Público” (SEPE).
d. Beneficiaris de RMI: certificat emès pel Departament de
Serveis Socials.
En cas que el/la sol·licitant no estigui obligat a presentar la Declaració, ha de
presentar el certificat emès per l’Agència Tributària conforme està exempt.
La presentació de sol·licitud de subvenció, implica l’autorització de la
persona, entitat interessada o grup de persones perquè l’Ajuntament
obtingui de forma directa i per mitjans telemàtics certificacions de
l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre, Institut Nacional de la Seguretat Social, Servei
d’Ocupació de Catalunya, així com d’altres Administracions, relatius al
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
compliment de requisits exigits.
Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Es considerarà, a tots els efectes, com a membres de la unitat familiar
només els qui composen la família nuclear; els tutors del infant, pare i/o
mare i els germans/es.
Documentació a aportar
Amb la sol·licitud de subvenció mitjançant model normalitzat d’instància,
caldrà adjuntar la documentació següent:
< DNI del sol·licitant, pare, mare o tutor/a legal del/la menor
< Dades del padró municipal d’habitants
< Full d’inscripció al Casal o Campus, degudament emplenat
i signat

#EstiuSPM
www.staperpetua.cat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 al 20 d’abril, ambdós
inclosos, per a la convocatòria 2018.
Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel seu representant legal. En
aquesta caldrà especificar clarament la demanda de subvenció pels serveis de casal, menjador de casal o campus, i/o campus esportiu per a
cada una de les setmanes de servei.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de
presentar al Registre de l’Ajuntament o per qualsevol mitjà recollit a
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

