
TORNS: 
TORN 1 (27 de juny a l’1 de juliol) 
TORN 2 (4 al 8 de juliol) 
TORN 3 (11 al 15 de juliol) 
TORN 4 (18 al 22 de juliol) 
TORN 5 (25 al 29 de juliol) 
TORN 6 (29 d’agost al 2 de setembre) 

HORARI: 
De 9 a 13h i de 15 a 17h. 
Es pot escollir matí o matí i tarda amb el ser-
veis addicionals. La entrada i sortida es farà 
per la porta exterior d’accés al pavelló (C/ 
Feliu i Codina). No podrà marxar cap nen/a 
sol sense el permís del pare, mare o tutor.  

EDATS: 
De 3 a 17 anys. 
Nascuts entre l’1 de gener 2005 i l’1 de ge-
ner del 2019.  

SERVEI D’ACOLLIDA: 
Entrega: Porta exterior accés pavelló 
Recollida: Recepció del centre 
De 8h a 9h • De 13h a 14h  

SERVEI DE MENJADOR: 
Cuina pròpia i menús especials per al·lèrgies 
i/o intoleràncies. 
De 13.00h a 15.00h.  

GRUPS : 
Del mateix any de naixement, o un any per 
sobre/sota .
Els grups serán d’un màxim de 12 nens /ne-
nes. En cas de que en alguna franja horària 
o servei no hi hagi un mínim de 12 inscrip-
cions, la direcció es reserva l’opció de poder 
anul·lar l’activitat i/o servei en cas que no hi 
hagi el mínim d’inscripcions.   

PREUS PER TORN (BONIFICABLE FINS EL 90%): 
Torns 
• Matí:  81,45 € 
• Matí i tarda:  108,10 € 
• Acollida:  27,50 € 
• Menjador:  54,25 € 
• Acollida puntual:  6,50 € 
• Menjador puntual:  12 € 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ (A PARTIR 
DEL 25 D’ABRIL)
Online a www.hortaesportiva.cat o a la 
recepció del centre. 

PAGAMENT
En cas de fer la inscripció sense sol·licitud 
d’ajut econòmic hauràs d’abonar el 100% de 
la totalitat dels torns escollits. 
Com a sol·licitant d’ajut podràs comprovar 
que no hauràs d’abonar cap quantitat a 
compte, es realitzarà el pagament del 
diferencial entre l’ajut atorgat i el preu de 
l’activitat quan s’hagi resolt la sol·licitud.

SOL·LICITUDS D’AJUT ECONÒMIC 
(BONIFICAT FINS EL 90%): 
Si sol·licites beca ho hauràs de marcar al 
procediment d’inscripció. 
Les dates de sol·licitud són del 23 d’abril al 
23 de maig.
Caldrà que vinguis a la recepció amb el codi 
IDALU i nosaltres et donarem un codi PIN 
per poder tramitar l’ajut. 
Per poder tramitar l’ajut és imprescindible 
que prèviament tinguis la inscripció al cam-
pus realitzada. 
La tramitació i informació dels ajuts la 
trobaràs al següent enllaç:  
https://seuelectronica.ajuntament.
barcelona.cat/oficinavirtual/ca/
tramit/20220001521



CODIS BEQUES: 
Edat    Codi activitat
Infants i adolescents  
de 9 a 17 anys  070162OPO02
Infants de 6 a 8 anys 070162OPO03
Infants de 3 a 5 anys 070162OPR01

Més informació a  
https://www.barcelona.cat/vacances/

MONITORATGE DE SUPORT PER A LA INCLUSIÓ: 
Recorda que per a que Horta Esportiva 
pugui fer la sol·licitud de monitoratge de 
suport serà molt important tenir en compte 
el següent:
• Realitza la inscripció marcant la opció, 

marca la inscripció com a sol·licitant de 
monitoratge de suport, i aporta la docu-
mentació necessària dins del termini es-
tablert, que va del 27 d’abril al 27 de maig.

Més info a www.hortaesportiva.cat

APOSTEM PER LA SOSTENIBILITAT: 
Fem del Campus un espai més sostenible, 
on continuem amb l’educació dels més 
petits pel respecte al nostre planeta trac-
tant de reduir els nostres residus. Aquestes 
són els aspectes i recomanacions a tenir en 
compte:

- Tracta que l’ampolla d’aigua que porteu 
sigui reutilitzable. 

- L’entrepà per a l’esmorzar no l’emboliquis 
en paper d’alumini o film. Utilitza carman-
yola o embolcalls de tela. 

EQUIP: 
En el Campus d’Estiu del CEM Horta hi ha un 
equip professional de tècnics esportius, els 
quals tenen la tasca de fer gaudir de totes 
les activitats a tots els infants del campus, 
a més de transmetre els valors de col·labo-
ració amb els companys i educadors, res-
pecte pel material i l’entorn, superació de 
nous reptes i hàbits d’higiene personal i de 
salut corporal.
Aquest equip estarà sota la coordinació i 
responsabilitat del coordinador del campus, 
a qui li podreu fer arribar qualsevol neces-
sitat personal del vostre nen/nena.

DEVOLUCIONS 
Informació disponible a  
www.hortaesportiva.cat

CANCEL·LACIONS
Informació disponible a  
www.hortaesportiva.cat

MESURES DE PREVENCIÓ E HIGIENE 
COVID-19 
Informació disponible a  
www.hortaesportiva.cat

PREGUNTES FREQÜENTS 
Informació disponible a  
www.hortaesportiva.cat

ESPAIS
Per tal de fer les activitats al campus, es 
faran servir els dos pavellons poliesportius, 
estudis d’activitats dirigides, el camp de 
futbol, les piscines, i altres espais poliva-
lents de la instal·lació.


