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NORMATIVA I FUNCIONAMENT 

Per assegurar la participació de tots els infants, interessats a participar en el CAMPUS d’ESTIU del CEM Can 
Felipa, hem creat un servei nou de beques, a les quals podreu accedir independentment de la capacitat econòmica 
familiar. 

Hi haurà tantes beques com places ofertades del Campus.  

Cada participant optarà a un màxim de 3 setmanes becades de les 5 ofertades, excloent, l’autocar, el menjador 
i l’acollida. Els celíacs i els que tinguin intolerància a la lactosa o al·lèrgia algun aliment, i es quedin a dinar, podran portar 
el tupper de casa i només hauran de pagar el monitor de menjador. De totes maneres ampliarem la informació del 
menjador durant el mes de maig, ja que estem esperant la resposta del nostre servei de menjador per a tots aquests 
casos. 

El percentatge de descompte es calcularà d’acord amb la resposta positiva de qualsevol dels 4 punts següents: 

1. Si l’infant és abonat/da del CEM Can Felipa i/o esportista del CNPN (8%)  
2. Si l’infant  està inscrit en els cursets de natació en el moment de la inscripció (5%) 
3. Si l’infant resideix i/o està escolaritzat  en la zona d’influència del CEM Can Felipa. i/o el 

pare/mare/tutor legal treballa en la zona d’influència i/o és abonat/a del CEM (2%) 
• S’entén com a zona d’influència: Districte de: Sant Martí, Ciutat Vella, Sant Andreu, 

Horta Guinardó i Sant Adrià de Besòs 

DATES: 

Sol·licitud de la beca: del 10 al 25 de maig de 2022  

Notificació resolució: durant el 26 de maig mitjançant correu electrònic. Si no us arriba la notificació, reviseu el correu 
brossa o  pregunteu al centre directament a partir del 27 de maig. 

Un cop atorgada la beca:  inscripció formal i pagament: fins al 30 de maig. 

 

COM TRAMITAR-LA: 

Els interessats a sol·licitar les beques hauran d’aportar la següent documentació: 

• Emplenar el formulari de sol·licitud “beques campus estiu 2022 CEM Can Felipa” (lliurada a la 
recepció del centre o a través de la pàgina web cemcanfelipa.com/campus) 

• Emplenar el full de la inscripció aportant tota la documentació sol·licitada (seguint les instruccions 
de l’apartat INSCRIPCIONS CAMPUS D’ESTIU 2022, que trobareu en la  web del centre 
cemcanfelipa.com/campus, o a la recepció de la instal·lació). 

• Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor que realitza la petició de la beca) 
• Fotocòpia del llibre de família on figura l’infant que s’inscriu i el full dels progenitors. En el cas 

d’infants nascuts fora del país, passaport de l’infant o passaport del pare o mare on constin les 
dades de l’infant o la partida de naixement del país originari. 

• Còpia del document acreditatiu de residència/escolarització/feina dins de la zona d’influència del 
CEM Can Felipa (DNI, padró, certificat empresa, etc.) 
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DATA LÍMIT PER FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ UN COP ATORGADA LA BECA: dilluns 30 de maig de 2022 

El 30 de maig cal que el formulari d’inscripció, la documentació i el pagament corresponent estigui tramitat per a poder 
gaudir de l’adjudicació de la beca. 

 

A  TENIR EN COMPTE 

Aportar tota la documentació sol·licitada i ben complimentada. 

Recordem totes les dates per poder optar a les beques: 

• Del 10 al 25 de maig de 2022 – Presentació de sol·licituds 
• El 26 de maig de 2022 – Comunicació adjudicacions 
• 30 de maig de 2022 – Data límit per  formalitzar la inscripció becada i fer el pagament corresponent. 

La inscripció es considerarà finalitzada quan estigui tota la documentació entregada i el pagament corresponent tramitat. 

El fet de fer la inscripció quan es demana la beca, no implica un compromís per part del/ la sol·licitant. Només serà efectiu 
un cop s’efectuï el pagament corresponent. Tenir present que la reserva de la plaça només serà vàlida fins al 30/5/2022. 

S’adjudicarà una sola beca per infant. 

La beca es pot sol·licitar per un màxim de 3 setmanes sobre les 5 que durarà el Campus. 

Les inscripcions s’hauran de fer pel total de les setmanes que es vulguin contractar. Totes les que excedeixin de les tres 
setmanes, gaudiran d’un 5% de dte. no acumulables (sobre els horaris anteriorment esmentats). Cal que es contractin en 
el mateix moment i que es produeixin les següents característiques: 

• 5% si l’infant és abonat 
• 5% per germans 
• 5% fills i/o nets d’abonats del CEM Can Felipa 
• 5% esportistes del CNPN 

Un cop passat el període de la sol·licitud de les beques, només es podrà optar a aquest 5% de descompte, sobre el preu 
del Campus per a tots els que compleixin les característiques esmentades en el punt anterior. Descompte no vàlid per a 
ampliacions i/o suplements puntuals, servei de menjador, acollida i autocar 

 

 

 

Per a qualsevol dubte o consulta 

truqueu al nostre telèfon d’informació 93 308 60 95 o envieu-nos un correu electrònic a: campus@canfelipa.com 

 


