PREINSCRIPCIONS CASAL INFANTIL 2020
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BENVINGUTS!
Esperem que tots/es estigueu bé.
A dia d’avui i davant la possibilitat de que finalment obrin escoles, pels Casal d’estiu,
volem estar preparats per poder oferir un servei de qualitat amb totes les garanties.
Necessitarem saber el número aproximat d’infants inscrits per així poder muntar els
equips de lleure, per això us demanem que tot i la incertesa en la que ens trobem:

Realitzeu la PREINSCRIPCIÓ al Casal de Lleure
com faríeu habitualment però sense fer:

CAP PAGAMENT

un cop les autoritats donin
llum verda per a la realització dels Casals, ja us
indicarem el procés i terminis de pagament.
Si feu la preinscripció i finalment no voleu o podeu
fer el Casal no hi haurà cap penalització.
Gràcies per la col.laboració!
Tota la informació que us facilitarem serà la que conjuntament amb l’AMPA havíem
preparat abans del confinament, a dia d’avui tenim les mateixes incerteses que tots
vosaltres i a mida que les autoritats ens vagin informant us ho farem saber.

INFORMACIÓ GENERAL CASAL INFANTIL: 2020

INFORMACIÓ AMPLIADA DEL CASAL AL PDF ADJUNT

Qualsevol directriu o restricció marcada per les autoritats que afecti al servei de
Casal suposarà un canvi en la programació habitual i que ara us estem facilitant.
Hi hauran sortides? Es podrà anar a la platja? Hi haurà servei de menjador? hi haurà
algun protocol sanitari, etc... Són qüestions que ara mateix no podem resoldre.
Un cop es sàpiga, el preu podria disminuir i us faríem saber els nous preus abans de
fer efectiu el pagament.
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ESTIU 2020

PREINSCRIPCIONS:
• Per realitzar les preinscripcions tant de casal de lleure, cal realitzar-ho a través de la
plataforma digital DIVERKONECT del 29 d’abril al 19 de maig
• Al següent enllaç trobareu un breu vídeo tutorial per a realitzar una preinscripció.
• Ja heu vist el vídeo? Doncs feu clic al següent bàner!

• També podeu accedir o compartir aquest enllaç:
https://diverjoc.net/module/myfamily/inscripcions?id_school=escola-fort-pienc-ampa

RECOMANEM LLEGIR ABANS DE PREINSCRIPCIÓ:
• Hem hagut d’adaptar la plataforma digital DIVERKONECT per a poder fer
preinscripcions, així que us agrairem que si trobeu qualsevol errada durant el procés
ens el comuniqueu immediatament a inscripcions@diverjoc.net
• Podreu cancel·lar/modificar l’activitat triada en qualsevol moment enviant un
correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net o bé fer-nos arribar els vostres dubtes.

• En l’apartat de pagaments caldrà que marqueu l’opció per transferència bancària
d’aquesta manera no haureu de realitzar cap pagament fins que les autoritzats
donin llum verda a la realització dels casals d’estiu i d’aquesta manera ens permetrà
anar preparant els equips de lleure.
• Un cop les autoritats autoritzin realitzar els casals amb normalitat, us informarem de
les dates per realitzar els pagaments.
• Tingues a l'abast: CAT SALUT / CARNET VACUNES i si s'escau: Certificat d'al·lèrgies i
Certificat diversitat

CLIC AQUÍ PER: Informació BEQUES i Infants amb DIVERSITAT FUNCIONAL
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ESTIU 2020 BEQUES

BEQUES i Infants amb DIVERSITAT FUNCIONAL

CLIC AQUÍ PER: Informació BEQUES i Infants amb DIVERSITAT FUNCIONAL
Per realitzar la sol•licitud de BEQUES cal realitzar-ho de forma online a través de la
plataforma de l’ajuntament on tindreu una guia explicativa.
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
El període per realitzar-ho és del 25 d’abril al 19 de maig. Accedeix al formulari:

Enllaç per omplir formulari de sol·licitud beca:
https://ajutsbcncve2020.cat/main/index.php?lang=ca
A banda de sol•licitar la beca a través de l’ajuntament també haureu de realitzar la
preinscripció a través de DIVERKONECT indicant que heu sol•licitat la beca.
Quant ompliu el document de la beca, en l’aplicatiu de l’ajuntament, en l’apartat 3 codi
d’activitat haureu d’indicar el codi d’activitat corresponent segons la modalitat que
realitzeu la preinscripció:
• CASAL DE LLEURE: 020032CAS01
També a l’apartat 3: Dates i Horaris què es demana l'ajut econòmic: Heu de decidir les
dates de les dues setmanes que voleu realitzar el casal i l’horari.

Diversitat Funcional
Pels Infants amb diversitat funcional: caldrà realitzar la preinscripció igualment a través
de la plataforma DIVERKONECT i 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
telèfon 93.435.89.36 o al correu gemma@diverjoc.net . El període per sol·licitar l’ajut
de monitor de suport és del 25 d’abril al 22 de maig.
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