INSCRIPCIONS
La data d’inici de les inscripcions serà a partir del dilluns 24 d’abril. (De dilluns a divendres de
9:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 h) Pareu especial atenció al calendari i procediment específic
d’inscripció.
En el moment de la inscripció es sol·licitarà als pares o tutors el carnet de vacunacions
actualitzat o certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura per a garantir al conjunt dels
participants la prevenció front a la transmissió de malalties.

Anul·lacions
Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el
mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies
abans de l’inici de l’activitat.
Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans
de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, el 50% de l’import ja abonat de
l’activitat.

Suport per a la inclusió d'infants i adolescents amb
discapacitat
Totes les activitats que formen part de la campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i
adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva
participació amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.
L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors, per atendre aquells infants que per la seva
discapacitat presentin especials dificultats d'inclusió. Aquests hauran de reunir els següents
requisits:


Residir i estar empadronat a la ciutat de Barcelona



Aportar el certificat que acrediti la discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya
També es valoraran les sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de
les Necessitats Educatives Especials emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
Aquesta sol·licitud es podrà presentar en el període comprès entre el 24 d'abril al 25 de maig,
ambdós inclosos.
Les funcions del monitor es fonamentaran en un reforç al grup en el que s'hagi inscrit
l'infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l'activitat. Així

doncs, es podrà valorar que l'atenció del monitor sigui a compartir per a més d'un infant, o es
centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor de
suport no s'inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari. El suport de l’oferta serà per cobrir un
màxim de 4 torns per infant (l'equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del
pressupost).

