
ESTIU 2020
CASAL D’ESTIU

Escola
Pare Poveda

Del 22 de juny
al 31 de juliol i

del 31 d’agost al 
10 de setembre

Per a infants i joves
del 2004 al 2016
ambdós inclosos

Viu l’estiu de la Viu l’estiu de la 

Fundació!Fundació!
Organitza:

campus.basquetcatala.cat

Inici inscripcions: Dissabte, 25 d’abril

Presencial AFA Poveda 
Dimarts i dijous de 9h a 10h 
Dilluns i dimecres de 16h a 18h
AFA Poveda
Av. vallcarca 220, 08023 Barcelona
Tel. 932114496 

Fundació del Bàsquet Català 
De dilluns a divendres de 10h a 14h
De dilluns a dijous de 16h a 19h
Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis. 08018 Barcelona
Tel. 933966620 

No presencial
campus.basquetcatala.cat/vallcarca2020

Torns setmanals

Procés d’inscripció

1r torn (4 dies)                           22/06 al 26/06

2n torn                                            29/06 al 3/07

3r torn                                          6/07 al 10/07

4t torn                                         13/07 al 17/07

5è torn                                                    20/07 al 24/07

6è torn                               27/07 al 31/07

7è torn                        31/08 al 4/09 

8è torn (4 dies)                 7/09 al 10/09                                           

Servei d’Acollida                                De 8h a 9h

Terminis i Pagament

El pagament es farà mitjançant domiciliació 
bancària (AFA Poveda) només per als alumnes de 
l’escola CEIP Pare Poveda.

La inscripció serà efectiva una vegada omplert el 
formulari online (o s’entregui el full d’ inscripció 
presencialment) en el qual s’adjunti:

- La fotocòpia del Catsalut 
- El comprovant de sol·licitud de beca

Preus setmanals (setmana 4 dies)
M - Matí (9h a 13h)                         54,40

MD - Matí i dinar (9h a 15h)                          92,00

MT - Matí i tarda (9h a 13h i de 15h a 17h)          70,40

MTD - Matí, tarda i dinar (9h a 17h)               102,40

Servei d’acollida                                                                 10,00

La setmana de 4 dies no entrarà en els descomptes

Preus setmanals (setmana 5 dies)
M - Matí (9h a 13h)                         68,00

MD - Matí i dinar (9h a 15h)                          115,00

MT - Matí i tarda (9h a 13h i de 15h a 17h)          88,00

MTD - Matí, tarda i dinar (9h a 17h)               128,00

Servei d’acollida                                                               12,00

3 o més setmanes 
en règim MTD

2n germà i resta de 
germans en MTD

Descomptes per torns i germans

3 setmanes                      363,00

4 setmanes 480,00

5 setmanes 597,00

6 setmanes 714,00

2 setmanes                      243,00

3 setmanes 338,00

4 setmanes 451,00

5 setmanes 563,00

6 setmanes 676,00

Reunió informativa Casal d’Estiu i Esportiu: 
27 de maig a les 17:00 

Menjador Escola Poveda

Beques i Ajuts Econòmics
Sol·licitud ajuts econòmics:  

Del 25/04 al 15/05
Sol·licitud monitor de suport:

Del 25/04 al 22/05 
Llistes provisionals de beneficiaris:

28/05 
Període de reclamacions:

29/05 al 12/06 
Llistes definitives de beneficiaris:

19/06 

Degut a la situació que estem vivint amb el Covid19, 
us farem arribar tota la informació referent a les 

beques de forma telemàtica.Un cop tramitada la inscripció, només es podrà 
anular fins a 15 dies abans de l’ inici, en aquest cas 
suposarà la pèrdua del 25% del preu del torn. Si 
es fa fora de termini, suposarà la pèrdua total de 
l’ import, a excepció de baixa per raons mèdiques 
(caldrà aportar el justificant mèdic)

Política de devolucions


