
 

 

 

 

 
 

NORMATIVA BRESSOL D’ESTIU - EBM LA FARINERA  2017 

 

Respecte a les inscripcions: 

 Les inscripcions estan obertes a infants nascuts entre l’1 de gener del 2014 i l’1 de juliol de 2016. 

 Han de formar part de la comunitat educativa de l’EBM on es desenvolupa l’activitat o d’alguna escola bressol 

municipal amb qui s’acordi organitzar l’activitat conjuntament.  Es reserva també un 20% de places obertes a 

infants no pertanyents a aquest grups, sempre que hagin estat escolaritzats en algun centre d’educació infantil 

públic o privat.  

 La inscripció l’haurà d’omplir i signar el pare, la mare o el tutor legal de l’infant. 

 Els pares i les mares o tutors legals que no puguin formalitzar personalment la inscripció, poden delegar-la a 

d’altres persones. Caldrà dur una autorització escrita i dues fotocopies: una del DNI de la persona que autoritza 

i una altra del DNI de la persona autoritzada.  

 A la butlleta d’inscripció, s’haurà d’omplir tots els camps que hi apareixen. 

 S’haurà d’aportar tota la documentació que es demana per complementar la inscripció definitiva.  

 

1. Fitxa d’inscripció degudament omplerta 

2. Fotocòpia del NIF o NIE de l’adult que hagi signat la fitxa d’inscripció  

3. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant 

4. Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant o certificat mèdic en cas d'absència 

5. Comprovant de l’ingrés 

6. Fotografia de l’infant  

 

 Us podeu inscriure en funció dels torns i les opcions horàries ofertades al centre. 

 Per inscriure’s a l’activitat, s’haurà de tenir en compte l’inici i el final del període d’inscripcions marcat a cada 

butlleta d’inscripció. Totes les inscripcions s’efectuaran per escrupolós ordre d’arribada. Un cop finalitzat 

aquest període no es garantirà la inscripció dels participants.   

 En cas que un dels torns estigui ple, s’iniciarà una llista d’espera amb les famílies que estiguin interessades en 

aquesta opció. Quan aquest volum d’infants en llista d’espera arribi al nombre que permeti obrir un nou grup i 

hi hagi la possibilitat de complementar l’equip amb un monitor/a més, així com modificar els serveis 

complementaris de les activitats (alimentació, personal, espais...), es donarà cabuda a aquests infants a 

l’activitat per rigorós ordre de petició de plaça per aquell torn.  

 Un cop tancat el període d’inscripcions, si en algun torn no s’ha arribat al número mínim de participació 

necessari, es procedirà a anul·lar el torn o la franja horària afectada i, amb com a mínim 15 dies d’antelació a 

l’inici de l’activitat, es comunicarà a les famílies implicades per a que puguin decidir si tirar endavant amb la 

inscripció sense la part anul·lada o puguin buscar alternatives. En tot cas, es retornarà l’import pagat 

corresponent al període anul·lat o tot l’import pagat en cas que la família decideixi no formalitzar finalment la 

inscripció.  

 Si una família amplia algun torn o opció horària dins el període d’inscripcions, es realitzarà automàticament 

sempre que quedin places lliures. Un cop finalitzat aquest període no es garantiran les ampliacions.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nombre mínim de participants per torn per obrir el bressol d'estiu: 

 

16 infants per setmana per a realitzar-se l’activitat de 09:00 a 17:00h 

4 infants per obrir el servei d’acollida matinal.  

 

Pagament de la inscripció: 

 

 La modalitat de pagament serà a traves de transferència bancària al número de compte d’Aula BGT que 

s’especifica a la butlleta d'inscripció. Es podrà fraccionar el pagament en dos imports del 50 % cadascun. Caldrà 

especificar al concepte de l'ingrés el codi de l’escola (el trobareu a la butlleta d’inscripció) i el nom de l’infant. 

 La data límit per fer el darrer pagament serà el 9 de juny. Si passada aquesta data no s’ha fet el pagament 

íntegre de la part a la que s’ha inscrit l’infant, es procedirà a l’anul·lació de la inscripció i es donarà pas a gent de 

la llista d’espera si n’hi hagués. A més, s’haurà d’acollir als criteris de devolució de l’entitat per les activitats 

d’estiu i haurà d’abonar la part que correspongui. 

 Si una família tingues dificultats econòmiques per fer els pagaments corresponents, haurà de posar-se en 

contacte amb Aula BGT i acordar conjuntament la millor manera per afavorir a les dos parts. 

 Per poder fer la inscripció a les activitats d'estiu, la família haurà d’estar al corrent de pagament amb Aula BGT 

si ha participat anteriorment en alguna de les activitats que ha gestionat l’entitat. 

 

Criteris de devolució: 

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici del bressol 

d’estiu, Aula BGT es compromet a retornar el 50% de l’import ja pagat (fraccionat o no) de l’activitat, tal i com 

estableix el protocol de la campanya d’activitats de vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona.  

A més a més, si la inscripció s’anul·la per una raó de força major (pertinentment acreditada) Aula BGT estableix 

aquests criteris de devolució:  

TEMPORALITAT IMPEDIMENT % DEVOLUCIÓ* 

Abans de 15 dies de l'inici del Bressol d’Estiu 
 

Infant 100% 

Família 80% 

Entre 1 i 14 dies abans de l’inici.  
 

Infant 90% 

Família 60% 

Una vegada iniciada l’activitat.  
Infant 75% 

Família 40% 

 

 

 

 
* De l’import ja pagat (fraccionat o no) de l’activitat. 

 


