ESPLAI SANT JORDI
Torrent del Remei, 2-10
08023 Barcelona
www.esplaisantjordi.org
Benvolgudes famílies,
Els dies es van fent més llargs, ja es comença a notar el bon temps propi de l’època de l’any... I això vol
dir que ja queda menys per les colònies de l’Esplai Sant Jordi! Aquest any seran del 2 0 al 29 de
juliol, a la casa de colònies El Salgar, al municipi de Foradada (La Noguera).
Pel que fa al tema econòmic, per tal d'afavorir als infants que vénen a l'esplai durant el curs, hi haurà dos
preus: el preu pels infants de fora l'esplai, que serà de 290€, i el preu pels infants que han vingut durant el curs,
que serà de 240€.
Tots aquells infants que vulguin venir de colònies cal que facin una preinscripció (qualsevol dissabte
d’esplai) abans de dissabte 2 de juny fent una paga i senyal de 80€ i entregant-nos omplerta la fitxa
d’inscripció que us adjuntem.
Aquest any la reunió informativa per les famílies es farà dissabte 19 de maig a les 19h, just després
d’acabar l’horari d’esplai, a l’escola Montseny.
En aquesta carta us adjuntem també informació relativa a les beques que ofereix l’Ajuntament per
a les activitats d’estiu dels infants (el termini per a presentar les sol·licituds comença el dissabte 21
d’abril i acaba el dimecres 9 de maig). Us recomanem que us ho llegiu bé.
Així doncs, per poder venir de colònies cal que ens entregueu, com a molt tard el dia dissabte 16
de juny:
•

La fitxa d’inscripció (adjunta) amb tota la informació completada.

• La fotocòpia de la cartilla de vacunes (només en el cas que no les tinguem del curs o que hi
hagi hagut alguna variació). **Aquest any i per normativa, caldrà entregar el carnet de la seguretat social en
físic el dia que marxem de colònies.
• L’import de les colònies en efectiu o per transferència al compte: ES15 2100 0874 4202

0039 2633 (indicant el nom del nen/a i el motiu quota de les colònies 2018).

Us preguem si us plau que respecteu els terminis establerts per tal de facilitar les nostres
gestions. Per qualsevol dubte o consulta ja sabeu que estem a la vostra disposició.
No oblideu convidar als vostres amics i coneguts a venir de colònies! Com més serem més
riurem i més bé ens ho passarem!
Cordialment,
L’Equip de Monitors.
Per qualsevol dubte o consulta:
esplaisantjordi@esplaisantjordi.org

Laia: 625607230
Natàlia: 678318221

Beques de l’Ajuntament per les Colònies d’estiu 2018
Benvolgudes
famílies,
Com cada any hem inscrit les nostres Colònies d’estiu (del 20 al 29 de juliol) a la Campanya
de Vacances de l’Ajuntament, cosa que us permet demanar beques per ajudar-vos al seu
finançament.
Aquí us expliquem una mica les condicions i terminis per a presentar la sol·licitud. Per
qualsevol dubte veniu a preguntar-nos i us ajudarem.
Ajuts
econòmics
Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots
els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.
L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als
Campus Olímpia, Casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les Colònies, Campaments i Sortides
culturals fora de Catalunya.
L’indicador de renda de suficiència (IRS) serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies i el
percentatge que cal aplicar per becar l’activitat per a cada membre de la unitat familiar. L’indicador de renda de
suficiència -IRS- l’estableix la Generalitat de Catalunya a la llei 13/2006, 27 de juliol, que s’actualitza i adapta anualment
a la realitat econòmica barcelonina pel decret 255/2005 de 8 de novembre.
L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família,
segons el nivell de renda del quadre següent:




De 0 a 6.140,99 €: 90%
De 6.141,00 a 9.959,66 €: 60%
De 9.959,67 a 12.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres
de la unitat familiar.
Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es
tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia de la
resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Full
de Sol·licitud. En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats,
podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.
Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant
també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas,
caldrà presentar còpia del carnet de famílies monoparentals.
- Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic


Sol·licitud d’ajut econòmic: del 21 d’abril al 9 de maig



Llista provisional de beneficiaris d’ajut econòmic: 24 de maig*



Període de reclamacions: del 25 de maig al 7 de juny*



Llista definitiva de beneficiaris d’ajut econòmic: 13 de juny*

FITXA D’INSCRIPCIÓ - COLÒNIES D’ESTIU 2018
Dades personals

Foto

Nom ________________________
1r cognom ________________________ 2n cognom ________________________

Domicili ___________________________________________ Data de naixement: ___ /___ /_____
Núm.______ Pis ______ Porta ______ CP _____________ Població ________________________
Telèfon domicili __________________________ Telèfon secundari _________________________
Correu electrònic

________________________________________________________________

Nom pare _____________________________ Nom mare ________________________________
Nom tutor/a

____________________________________________________________________

Domicili dels pares durant l’activitat (només si és diferent a l’habitual)
______________________________________________________________________________
Telèfons urgències ____________________ / _____________________ / ____________________
Nombre de germans/germanes ______ Escola ___________________________________________
Participa durant el curs en activitats d’esplai?

Sí

Sol·licita beca a l’Ajuntament de Barcelona?

No

Sí

No

Salut
Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Estat actual _____________________________________________________________________
Té problemes amb la vista / oïda? Quins?
________________________________________________
Té alguna disminució
Quina?

No

Sí. De quin tipus?

física

psíquica

sensorial.

________________________________________________________________________

Té alguna dificultat motriu (peus plans, etc.)?

No

Sí. Quina?

______________________________
Dorm bé?
Sap nedar?

Sí
Sí

No. Té insomni?

No

Sí.

No

Pren alguna medicació especial?

No

Sí.

Quina i administració ______________________________________________________________
És al·lèrgic a algun aliment?

No

Sí. Quin?

____________________________________________

Segueix algun règim especial?

No

Sí. De quin tipus?

____________________________________
Observacions
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Autorització paterna / materna / tutorial
En/na

amb DNI núm.

com a (pare/mare/tutor)

autoritza

deixar participar a l’infant (nom i cognoms del nen/a)
a les colònies organitzades per

l’Esplai Sant Jordi que tindran lloc a la casa de colònies El Salgar (Foradada, La Noguera) del 20 al 29 de juliol del 2018.

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions educatives i a les medico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en
cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.

Autoritzo als monitors responsables de l’infant durant les colònies a transportar-lo en un vehicle particular en cas
d’emergència:

Sí

No

,a

de

de 20__

Signatura pare/mare/tutor (*) :

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982 de 5
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest Esplai
demana consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills
i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

Autoritzo que la imatge del meu fill/a

pugui aparèixer en fotografies

corresponents a activitats educatives en el món del lleure organitzades per l’Esplai Sant Jordi i publicades a la pàgina
web, Facebook i Twitter del mateix.

,a

de

de 20__

Signatura pare/mare/tutor(*):

(*) El que signa podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, dirigint la corresponent sol·licitud al Centre.

Autorització medicaments

Jo

amb D.N.I.

autoritzo als monitors/es de l’Esplai Sant Jordi per tal que, en cas de necessitat, administrin al
nen/a
qualsevol dels medicaments que consten a la llista.
No obstant, ens posaríem en contacte telefònic amb vosaltres per comunicar-vos-ho.
En cas que el vostre fill/a no pugui prendre algun dels medicaments esmentats, preguem ho
anoteu aquí:
MEDICAMENTS QUE HI HA A LA FARMACIOLA:
x

After-bite (picades)

x

Polaramine (tòpic per picades)

x

Trombocid (tòpic per cops)

x

Iode (ferides)

x

Dalsi (febre)

x

Paracetamol (febre, només festuks)
Signatura pare/mare/tutor

Autorització cotxe

Jo

amb D.N.I.

autoritzo als monitors/es de l’Esplai Sant Jordi per tal que, en cas de necessitat, el nen/a pugui

anar en cotxe acompanyat d'un monitor.
Signatura pare/mare/tutor

