
Homologa Organitza GESTIONA

Casal d'estiu 2022

Llar d'infants

El Mar



Us donem la benvinguda al Casal d'estiu 2022 organitzat per 7 d'Aventura
a la LLar d'Infants El Mar de l'1 al 29 de juliol.
A continuació trobareu tota la informació referent al Casal i dates
importants.

ON ES FA?

El Casal es realitza a les
instaŀlacions de la Llar d'Infants El
Mar a C/Castellbell 1 , Barcelona

30 PLACES SETMANALS

30 PLACES SETMANALS

BENVINGUDES 
AL CASAL D'ESTIU

INFORMACIÓ GENERAL

HORARI

Torn de matí de 9.00 a 12.30h

Torn de matí i tarda de 9.00 a 16.30h

El dia de sortida per a tots és de 9.00 a

16.30h 

Setmanalment acompanyarem als personatges de

diferents contes en un munt d'aventures i

aprenentatges



1

2

4

PREUS I DESCOMPTES

- 5% a familia nombrosa / monoparental 
- 5% al segon i tercer germà/na inscrita.
- 5% a les persones apuntades les cinc
setmanes.

        Màxim acumulable 10% per infant

Descomptes

9 a 12.30h 9 a 16.30h

70 € 135 € 

PREUS SETMANALS

Acollida matinal

7,5 € 



De 0 a 7.000€ (90%)

De 7.000,01€ a 9.000€ (60%)

De 9.000,01€ a 10.000€ (30%)

Els barems per accedir als
ajuts de l'Ajuntament de

Barcelona seran: 
 

 

AJUTS I BEQUES

Tramitació beques
Inscripció i sol·licitud

Inici Final
23 d'abril 23 de maig

Pas a pas per demanar
l'ajut de l'Ajuntament de

Barcelona
 

Realitzar la inscripció del

campus a 7 d'Aventura

Donar el  numero  IDALU a

7 d'Aventura i generarem

un codi

Amb aquest codi podreu

accedir a l'oficina virtual

de tràmits de l'Ajuntament

de Barcelona

Realitzeu el tràmit de

forma online.
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Què és el numero IDALU i on l'aconsegueixo?

En cas de necessitar

assistència en la

tramitació de l'ajut...
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Podeu adreçar-vos a l'oficina de 7

d'Aventura de dilluns a divendres de

9.30 a 13.30 i dimarts i dijous de 16.30

a 18.30

Dissabte 30 d'Abril la oficina estarà

oberta de 10 a 13h

RESOLUCIÓ de beques

31 de maig

al 14 de juny
Període de reclamacions

 20 de juny Resolució definitiva

L'identificador de l'alumne és el que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa

la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no

universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

En el cas d'infants d'escola Bressol, serem nosaltres mateixos qui generarem un codi

similar a l'IDALU i el PIN per tal de poder sol·licitar l'ajut. 

Tenir entre 1 i 17 anys

Estar empadronat a Barcelona

Altres requisits 
 

Sol·licitud vetlladors per infants NESE
Del 27 d'abril al 27 de maig

Cal posar-se amb contacte amb

7 d'Aventura



INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Presencialment:

Carrer Segre, num. 23
08030 Barcelona

Horari: 9.30 - 13h i de 16.30 - 19.00h

www.setdaventura.com

del 23 d'abril al 23 de maig 
o fins esgotar places setmanals

Presencial

Oficina 7 d'Aventura

C/Segre 23 baixos

De dilluns a divendres 

de 9.30 a 13h i de 16.30 - 19.00h

93 360 29 24

A través de la pàgina web de 7 d'aventura

Online

Període d'inscripció

Accés a la 
REUNIÓ

Es parlarà de la dinàmica diària,

normativa, inscripcions i sol·licitud de

beques

Dia 10 de maig a les 18h a través de MEET

Reunió Informativa general

A través de E-mail: 

extraescolars@setdaventura.com

via telèfon / whatsapp

93 360 29 24 / 626465968

Consulta'ns!

Accés a la web

WhatsApp
Canal unidireccional on us mantindrem

informats de les novetats i recordarem

les dates clau!

En cas de voler sol·licitar l'ajut caldrà

que contacteu amb nosaltres un cop

feta la inscripció online

https://chat.whatsapp.com/ExBzMyr07Q20VRpRSavltu

http://www.setdaventura.com/
https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
https://meet.google.com/eyg-bini-fgk
https://meet.google.com/jxm-jdhe-jrx
https://meet.google.com/jxm-jdhe-jrx
https://meet.google.com/jxm-jdhe-jrx
http://www.setdaventura.com/

