
SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC CAMPANYA VACANCES ESTIU 2021 

 
Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, les 

sol·licituds d’ajut econòmic a totes les activitats de la Campanya de Vacances d’Estiu 

2021 es faran a través de mitjans telemàtics i no presencials. 

A continuació us detallem els passos a seguir per sol·licitar l’ajut econòmic al Campus 

Olimpia 2021 del CEM Bon Pastor. 

QUIN ÉS EL PERÍODE DE SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC? 

 
 El període s’inicia el dilluns 26 d’abril a les 9:00 hores i finalitza el divendres 21 de maig. 

 

COM FER LA SOL·LICITUD? AQUESTA CONSTA DE 3 PASSOS!  

 
PAS 1 – INSCRIPCIÓ AL CAMPUS OLIMPIA 2021 

 Entra a la web www.aebonpastor.org i fes la inscripció al Campus Olimpia 2021. 

o Clica al bàner que diu: Inscripció Campus Olimpia 2021 (a la part superior 

dreta de la pàgina principal). 

o S’obrirà una pàgina nova on hauràs de clicar la següent opció: 

• Opció A: SI (Inscripció amb ajut econòmic). 

o Omple els camps que es demanen i escull el torn o torns que desitigis. 

o Recorda, sobretot, d’omplir totes les caselles i marcar “Estic d’acord amb els 

termes de servei” i clicar a “Realitzar inscripció”. 

o Un cop feta la inscripció rebràs un correu de confirmació. 

o En aquest cas, no hauràs d'abonar cap import fins que es resolgui la 

concessió o no de l'ajut econòmic. 

o En el cas que la inscripció sigui superior a 2 torns (màxim de torns becats 

per l’Ajuntament) hauràs de realitzar el pagament del 50% del 3er torn i 

posteriors. 

• Es pot fer el pagament en efectiu o targeta. 

• El període per fer aquest primer pagament serà del 26 d’abril al 7 de 

maig del 2021. 

  

http://www.aebonpastor.org/


PAS 2 – OMPLIR LA SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC 

 Entra a la web www.barcelona.cat/vacances 

 Omple el formulari de sol·licitud d’ajut econòmic. 

 Podeu consultar tota la informació referent a les subvencions entrant a la web 

www.barcelona.cat/vacances i clicant al baner Ajuts a les famílies. 

 

PAS 3 – PAGAMENT I DOCUMENTACIÓ CAMPUS 

 El pagament es realitzarà a la recepció del CEM Bon Pastor la setmana del 7 al 11 de 

juny un cop resolta la sol·licitud d’ajut econòmic. El pagament s’abonarà en efectiu o 

amb targeta de crèdit. 

 En el moment del pagament també haureu d’entregar els documents necessaris de   

participació al Campus. Són el següents: 

o Foto de carnet del nen/a. 

o El carnet de les vacunes actualitzat del participant o el certificat mèdic oficial  on 

figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dades corresponents. 

o Declaració Responsable per a les famílies d’inscrits menors d’edat . 

o Facilitar les dades i signar les autoritzacions: d’imatge, sortida sols, qui vindrà a 

recollir l’infant. 

IMPORTANT! 

 La inscripció no serà acceptada sense la entrega de tota la documentació omplerta i signada pel 

pare/mare o tutor/a. 

 El participant haurà d'estar al corrent de pagament abans del seu    primer dia de 

Campus.  

 Les places són limitades. 

 

   
 

http://www.barcelona.cat/vacances
http://www.barcelona.cat/vacances
http://cngranollers.org/wp-content/uploads/Declaracio-Responsable-Campus-CNG.pdf

