Guia per a la sol·licitud de BECA de casal d’estiu i/o de monitor/a de suport
A continuació, us compartim una guia orientativa per sol·licitar la beca (ajut econòmic) en el
casal d’estiu que voleu participar. En cas que necessiteu sol·licitar un/a monitor/a de suport
per un/a infant amb necessitats educatives de suport específic, al final del document també
tindreu una orientació com fer aquest tràmit.

Consideracions inicials:
1- Qui pot demanar una beca (ajut econòmic)?
● Totes les famílies que visquin al mateix nucli de convivència i que estiguin
empadronades a Barcelona i al mateix domicili de residència. Recordeu que la beca
es tramita a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i que només
es poden becar dues setmanes de casal.
2 - En quines dates es pot demanar aquesta beca (ajut econòmic)?
● A partir del 23/04/22 i fins el 23/05/22 es podrà
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families

demanar

PASSOS A SEGUIR PER A LA SOL.LICITUD DE BECA
1. Obtenir l’IDALU de l’infant:
● Què és l’IDALU? És el codi identificador de l’alumne, únic i numèric.
El podeu trobar:
➢ A la matrícula (inici d’escolaritat de l’alumne al centre educatiu)
➢ A les notes trimestrals de l’alumne
➢ Contactant amb el centre educatiu (secretaria o direcció)
➢ O, en cas de tenir certificat digital, fent el tràmit a:
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu

2. Realitzar la inscripció de casal d’estiu a la plataforma de Dinàmic:
Via ON-LINE a través de:
https://estiudinamic.org/inscripcions-on-line

a:

3. Dinàmic us enviarà un CODI PIN i un CODI DE REFERÈNCIA DEL CASAL:
Quan formalitzeu la inscripció al Casal, Dinàmic us enviarà un e-mail o WhatsApp amb un
Codi PIN de 8 números i un codi de referència del vostre casal que, juntament amb l'IDALU
de l’infant, us servirà per poder fer el tràmit de la beca a la seu electrònica de l’ajuntament
de Barcelona.

4. Tramitació de la vostra sol·licitud de beca a través del web de l’ajuntament
Realitzar aquest tràmit entrant a:
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families
Podreu fer aquesta sol·licitud fins el 23 de maig i dins del
formulari, a part d’introduir les vostres dades i la de
l’infant, haureu d’incloure el número IDALU i el CODI PIN
i CODI DE REFERÈNCIA DE CASAL que us ha compartit
Dinàmic.

5 . Notificació de la resolució de la vostra beca
Entre el 30 de maig i 1 de juny aproximadament, rebreu per part de l’ajuntament de Barcelona
una comunicació per SMS o e-mail amb la resolució de la vostra petició (acceptada amb
l'import bonificat o denegada i els motius corresponents).

6. Pagament del casal (descomptant la part atorgada de beca)
Tindreu temps fins el 17 de juny per a confirmar la vostra inscripció definitiva amb Dinàmic
fent el pagament del casal (es restarà la part de l’ajut atorgat) a través de la mateixa
plataforma d’inscripció de Dinàmic.
En cas que us hagin denegat la beca, podreu cancel·lar o modificar la vostra inscripció
contactant amb Dinàmic també fins aquesta data.

OBSERVACIONS GENERALS
RECLAMACIONS
• Quin és el període per reclamar si no esteu d’acord amb la resolució de la beca?
El període per reclamacions és del 31 de maig al 14 de juny.
La reclamació/al·legació s’ha de fer a l’ajuntament per telèfon (de dilluns a divendres, de 9
h a 18 h) o per correu electrònic. Tant el número de telèfon com l’adreça de correu
electrònic on adreçar les al·legacions es publicaran el dia 31 de maig en el mateix web de
l’ajuntament (https://www.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families).
• Quan es tanca el període de confirmació d’inscripció o cancel·lació en cas d’haver
reclamat?
En el moment que rebeu via SMS o e-mail la notificació de l’ajuntament en relació a la
vostra reclamació, haureu comunicar a Dinàmic fins el 17 de juny la vostra confirmació o
cancel·lació d’ inscripció (en cas de denegació definitiva de beca).
REQUISITS S’HAN DE COMPLIR PER TENIR DRET BECA
● En funció dels ingressos nets anuals, es beneficiarà de l’ajut amb un màxim d’una
activitat per infant i amb el barem que correspongui.
● El període màxim per obtenir l’ajut serà de dues setmanes (2 torns).
● L’accés als trams de les beques (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda
personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

Per exemple:
Un nucli familiar de 4 membres, on dues persones adultes tenen uns ingressos nets anuals
del 2020 de 22.000€.
22.000/4 membres= 5.500€ -> Correspon un descompte del 90%
Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre
el nombre total de membres de la unitat familiar.
Si en el nucli de convivència hi ha un membre que té Certificat Oficial de Discapacitat
superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés d’una persona més pel que fa al recompte
d’ingressos/despeses familiars. Llavors es divideixen els ingressos entre 5.
Si la persona sol·licitant de l’ajut, declara, que té el reconeixement de família monoparental,
el sol·licitant també comptarà com si es tractés d’una persona més, pel que fa al recompte
d’ingressos/despeses familiars.

PREGUNTES FREQÜENTS
A través d’aquest enllaç podreu resoldre qualsevol dubte o consulta:
https://www.barcelona.cat/vacances/ca/node/49

SOL-LICITUD DE MONITOR/A DE SUPORT PER INFANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
En cas que un/a infant amb necessitats especifiques de suport educatiu requereixi de
l’acompanyament d’un monitor/a individualitzar, es podrà sol·licitar a l’ajuntament un
monitor/a de suport. Si és el vostre cas, no cal que feu cap tràmit directament amb
l’ajuntament, però si és obligatori que contacteu amb Dinàmic per a que pugui sol·licitar
amb antelació aquest/a monitor/a de suport i us pugui demanar la documentació necessària
de l’infant per a la gestió d’aquest tràmit.
El període de sol·licitud és del 27 d’abril al 27 de maig, per tant, us demanem que no espereu
al final i que ens pugueu avisar el més aviat possible en cas que tingueu aquesta necessitat.
Clic AQUÍ per a més informació.
AJUDA PER AQUESTS TRÀMITS:
En cas de dubtes podeu reservar una cita telefònica programada
amb Dinàmic.
Podreu fer aquesta reserva a través dels següents contactes:
651 181 244 / 644 277 955 / 93 357 35 19
(de 10 a 12.30h i de 15 a 17h, de dilluns a divendres)
beques@estiudinamic.org

