INSCRIPCIONS CASAL
D’ESTIU 2022
BENVINGUTS I BENVINGUDES
DIVERKONECT

Les inscripcions al CASAL D’ESTIU 2022 de P3 fins a 6è de
l’escola MAR BELLA. Qualsevol directriu o restricció marcada
per les autoritats que afecti el servei del Casal, sereu
informades a través del correu registrat a la inscripció.

VÍDEO TUTORIAL

Les inscripcions podràs realitzar-les del:

25 D'ABRIL AL 23 DE MAIG

ESCANEJA EL QR
PER REALITZAR
LA INSCRIPCIÓ

a través de la plataforma digital plataforma DIVERKONECT.
 Podeu accedir-hi des del mòbil escanejant el QR negre, o bé
clicant a sobre del QR redirigint-vos a l'URL.
Per accedir al videotutorial escanegeu el QR taronja i per a
utilitzar la plataforma el negre.

 RECOMANEM LLEGIR ABANS DE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ.
Tingueu a l'abast i escanejat en PDF o JPG:
1) FOTO DE L’INFANT
2) CAT SALUT
3) CARNET VACUNES

4)
5)

Certificat d'al·lèrgies (en cas que fos necessari).
Certificat diversitat (en cas que fos necessari).

INFORMACIÓ D’INTERÈS
-

-

Les places són limitades i estaran assignades per ordre d’inscripció.
Si arribem al màxim aforament, tancarem les inscripcions i els interessats quedareu en
llistat d’espera.
Durant el CASAL: Tota ampliació o modificació horària o de setmanes s’haurà de
comunicar a inscripcions@diverjoc.net i us informarem si hi ha places o es pot fer
aquesta modificació.
Inscripcions fora de termini i modificacions/ampliacions: Del 24 de maig al 10 de juny.
Sempre i quant hi hagin places, aquestes peticions caldrà fer-les per escrit a inscripcions@diverjoc.net

-

Les baixes comunicades amb 15 dies d’antelació rebran un retorn del 50% de l’import
pagat.
No es retornarà cap import un cop iniciat el casal.
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SETMANES I PREUS
El Casal d’estiu es compren en sis setmanes. Es poden escollir tres opcions horàries diferents
per a cada setmana del Casal, podent contractar addicionalment el Servei d’Acollida Matinal:

Casal juny i juliol ( del 27 de juny al 29 de juliol):
-Opció A: 9 a 16:30h: 139€/setmana (dinar inclòs)
-Opció B: 9 a 15h: 123€/setmana (dinar inclòs)
-Opció C: 9 a 13h: 60€/setmana (no inclou el dinar els dies de la sortida, aquest dia les famílies
tenen l’opció de dur-se el dinar de casa o bé demanar-nos pícnic els dilluns de cada setmana
per la sortida dels dijous).
Servei d’acollida : 10€/setmana
Casal setembre : del 29 d’agost al 2 de setembre:
-Opció A. 9 a 16:30: 125€/setmana (dinar inclòs)
-Opció B: 9 a 15h: 110/setmana (dinar inclòs)
-Opció C: 9 a 13h: 60€/setmana (no inclou el dinar els dies de la sortida, aquest dia les famílies
tenen l’opció de dur-se el dinar de casa o bé demanar-nos pícnic els dilluns de cada setmana
per la sortida dels dijous).
Servei d’acollida : 10€/setmana
El casal requereix un mínim de 65 infants per setmana per poder-lo realitzar el mes de
juny/juliol i de 50 infants del 29 d’agost al 2 de setembre.
*Servei d’Acollida Matinal mínim de 6 infants setmanals.
Tiquets puntuals de menjador: cal fer la compra a través de la plataforma 48 hores abans
d'utilitzar-lo, indicant el dia que l’utilitzarà.
Tiquet pícnic pel dia de la sortida: cal fer la compra a través de la plataforma els dilluns de
cada setmana abans de les 13h, indicant el dia de la sortida.
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FORMES DE PAGAMENT
Al finalitzar el procés d'inscripció a DIVERKONECT podràs escollir la forma de pagament:
Transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.
Podeu pagar el 100% de l’import o bé el 50%*.
*El pagament del 50% només es pot realitzar amb la forma de pagament de transferència
bancària. El 50% restant l’haureu d’abonar abans del dia 10 de juny per transferència bancària.

IMPORTANT
No es considerarà l’infant inscrit sense haver fet el pagament corresponent, a excepció de
les famílies que hagin sol·licitat beca per dues setmanes (que no caldrà que facin cap
pagament fins tenir els llistat de beneficiaris), però sí que cal que realitzeu la inscripció i en
l’opció de pagament, marqueu l’opció mitjançant transferència bancària. En cas de sol·licitar
beca i realitzeu més de dues setmanes de casal, haureu de fer el pagament corresponent
a la resta de setmanes no becades. Un cop tinguem els llistats de beneficiaris, us
informarem de com realitzar aquests pagaments, mitjançant correu electrònic.

DESCOMPTES
Els descomptes son aplicables durant el període d’inscripcions i
durant el mes de juliol. Descompte aplicable al segon germà. Per a
poder gaudir dels descomptes del casal s’haurà d’introduir el codi
corresponent en el moment de realitzar la compra de l’infant.

 CODI DESCOMPTE GERMANS: GERMANSMB, Descompte del 5%
L’haureu d’aplicar a la compra del segon germà.

BEQUES AJUNTAMENT DE BARCELONA
¡Per realitzar la sol·licitud de BEQUES cal realitzar-ho en
línia a través de la plataforma de l'ajuntament on tindreu
una guia explicativa.
El període en el qual estarà penjat el formulari de
sol·licitud de beca a la web i per a poder realitzar-ho és del

23 d’abril al 23 de maig.
 Podeu accedir des del mòbil escanejant el QR, o bé
clicant a sobre de la imatge redirigint-vos a l'URL.

| www.diverjoc.net | inscripcions@diverjoc.net

ALTRES DATES D’INTERÈS: Període d’al·legacions a l’ajuntament del 31 de maig al 14 de juny.
Llistats definitius: el 20 de juny.

IMPORTANT
- Cal tenir en compte que les persones que vulguin sol·licitar un ajut econòmic, en primer
lloc, hauran de fer la inscripció a l’activitat DIVERKONECT.
- Haureu de facilitar L’IDALU DE L’INFANT a Diverjoc a inscripcions@diverjoc.net
i us facilitarem un CODI PIN per poder sol·licitar la beca amb l’Ajuntament, SENSE AQUEST
CODI PIN, NO podreu sol·licitar la Beca.
- En cas de voler apuntar-vos més setmanes de les dues becades, s’haurà de formalitzar la
inscripció del total de setmanes a DIVERKONECT. Per exemple, si vull apuntar-me quatre
setmanes i becar dues, a la nostra plataforma s’haurà de fer la inscripció del total, és a dir de les
quatre. Ja que encara que dues siguin becades, s’ha de comptabilitzar l’infant per a les activitats.

- Quan ompliu el document de la beca de l’Ajuntament, haureu de posar l’IDALU DE
L’INFANT I EL CODI PIN QUE US HAUREM FACILITAT.
- Recordeu que ens haureu de dir els torn(setmanes) que voleu sol·licitar la beca per tal de
poder facilitar-vos el codi PIN. Guardeu el resguard i adjunteu-lo a l'hora de dur a terme la
inscripció a DIVERKONECT quan us sol·licitin si heu demanat beca.
Recordeu que les beques són nomes per un màxim de 2 setmanes i com a màxim del 90%. Per la resta
de l’import no becat, caldrà fer el pagament a través de la plataforma DIVERKONECT.

QUÈ ÉS L’IDALU?
És el codi únic que identifica l’alumne durant tota la seva vida acadèmica, numero d’inscripció al
Registre d’alumnes de Catalunya. On el podeu trobar:





http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
A les qualificacions (notes)
Matricula de l’escola.
Enviant un correu electrònic a l’escola us el podran facilitar.

DIVERSITAT FUNCIONAL
El període per sol·licitar l’ajut de monitor de suport és del

27 d’abril al 27 de maig.
Pels Infants amb diversitat funcional caldrà realitzar la preinscripció igualment a través de la
plataforma DIVERKONECT.
 Requisits: Cal tenir el certificat de disminució, en infants de 0 a 6 anys que no tinguin el
certificat de discapacitat, sempre i quan vagin acompanyades d'un dels següents documents :
Dictamen de Necessitats educatives especials de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic
(EAP). No es tindrà en compte aquest Dictamen quan només prevegi necessitats socials.
 A més a més, paral·lelament omplir l’F7 (formulari de sol·licitud de valoració de les
necessitats de suport de l’infant) que caldrà sol·licitar-lo a DIVERJOC al correu
gemma@diverjoc.net .
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