
 
INSTRUCCIONS PER LA SOL·LICITUD DE BEQUES CASALS BCN 2020 

Abans d’omplir la beca s’ha de fer la inscripció online: https://viudinamic.wordpress.com/casals-destiu-2/ 

Després, per tramitar la sol·licitud de beca s’ha d’entrar a: ajutsbcncve2020.cat (del 25 d’abril al 19 de maig)  

Condicions generals: https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families 

EL FORMAT DE SOL·LICITUD DE BECA ordinària 

Entrant a l’enllaç “Formulari de sol·licitud”, a partir del 25/4/20 i fins el 19/5/20,  les famílies trobareu la sol·licitud online i s’han 
d’omplir tots els camps:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apartat 1   omplir posant les dades de la persona adulta que sol·licita l’ajut.  
 

 Apartat 2  omplir amb les dades de l’infant que ha de rebre l’ajut   
 
(important: el camp “idalu” no és obligatori, si no se sap el codi s’ha de deixar en blanc) 
 

 Apartat 3  Finalment són les famílies qui ha d’omplir aquest apartat.               

 
Còpia el codi de la taula següent i introdueix-lo al camp “Codi Activitat”: 
 
                     CODI D’ACTIVITAT 

 El casalet de setembre de l’escola Nausica té el mateix codi 
 

 

NAUSICA 050031CAS01 



 
És important omplir correctament les dates i horaris per les que es demana la beca.  

- Heu de tenir en compte que nomes es pot demanar torns que sumin 10 dies o menys. En cap cas es poden demanar 
torns partits ni dies esporàdics. 

- Heu d’especificar també, per quin horari ho demaneu. 
 

 Apartat 4 S’han d’omplir les dades de totes les persones que formen el nucli de convivència.  
Per rebre l’ajut, si es vol que es mirin les dades de la Renda 2018 s’ha d’autoritzar on s’especifica. En cas que no s’hagi 
fet la declaració de la Renda, s’hauran d’especificar els ingressos nets anuals de cada un dels membres en edat laboral, 
dins l’apartat de cada membre del nucli de convivència.  Això ho haurem de fer sigui quina sigui la procedència 
d’aquests ingressos (renda mínima d’inserció, nòmines temporals, atur o altres).  

 

 

 

 

 

 

 Final d’inscripció: 
Cal acceptar les condicions i clicar on posa “no soc un robot”. Quan surti un tic validant, acceptarem i enviarem dades. 
 
 

 

 

 

 

Després de fer això sortirà tota la informació de la beca i el número de registre de la sol·licitud. Es pot descarregar com a pdf o 
fer-ne captures de pantalla per tenir el comprovant de sol·licitud.  

 

 

L’Associació Dinàmic rebrà aquesta sol·licitud i serà l’encarregada de validar-la i enviar-la als districtes. La família no ha de fer 
res més si no és que l’entitat hi contacta per aclarir alguna dada o modificar alguna part. 



 
INFANTS AMB NESE (NECESSITATS ESPECÍFIQUES  DE SUPORT EDUCATIU) 

Sempre que sigui possible la família imprimirà el document F7 per tal d’omplir a mà la seva part i l’entitat posteriorment omplirà 
l’altra  http://www.campanyavacancesbcn.cat/pdf/F7%20(2020).pdf  

Instruccions per omplir la sol·licitud F7: 
http://www.campanyavacancesbcn.cat/pdf/INTRUCCIONS%20omplir%20F7.pdf 

El termini de presentació de la sol·licitud de monitor/a de suport serà del 25 d’abril al 22 de maig de 2020. 

 

Normativa suports NESE: 
http://www.campanyavacancesbcn.cat/pdf/Inclusi%C3%B3%20infants%20amb%20Diversitat%20Funcional%20a%20
la%20CVE.pdf 

Enviament de sol·licitud : A partir d’aquí, l’entitat és qui ho aglutinarà tot i ho remetrà a l’Ajuntament.  

Si no es pot imprimir, la família pot passar la informació de manera telefònica, escanejant o enviant foto a estiu@viudinamic.org 
de la informació requerida. Quan no sigui possible per part de la família la impressió de l’F7, caldrà que enviï un correu electrònic, 
si es pot, a estiu@viudinamic.org seguint el següent format: 

 

 

Assumpte correu: sol·licitud valoració monitor/a de suport 

Jo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com a pare, mare, tutor legal de l’infant XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vull que assisteixi Casal de l’escola XXXXXXXXXXXXXXXX, organitzat per Associació Dinàmic entre les dates del dia XX al dia XX de 
XXXXXX del 2020; però no puc enviar la documentació per no disposar dels recursos d’impressió necessaris. Amb aquest correu 
autoritzo que el personal de l´IMPD es posi en contacte amb les persones professionals dels centres de referència a sota esmentats 
per conèixer la informació relativa a les necessitats de suport. 

Dades dels professionals i centres de referència per a la família 

Centre escolar on assisteix:__________________________________________________ 

Professional de referència: __________________________________________________ 

Correus de contacte: ______________________________________________________________________________ 

Centre sanitari referencial (CSIMJ, CDIAP, etc.):__________________________________ 

Professional de referència:___________________________________________________ 

Correus de contacte:______________________________________________________________________________ 

 

Amb el vistiplau de la família en data ___ / ___ / 2020 

 



 
CALENDARI posterior a la petició de beques: 

 


