
 
 

CAMPUS JOCVIU    ESTIU-20    /   PRE INSCRIPCIÓ i BEQUES 

 
 
Benvolgudes famílies;    
 
A continuació us expliquem com caldrà fer la PRE INSCRIPCIÓ pel  CAMPUS - JOCVIU 2020,  

que com sabeu, està homologat per l’Ajuntament.  

 

1. INSCRIPCIÓ:  

 

S’obre el termini d’PRE INSCRIPCIÓ del CAMPUS JOCVIU. 

Aquest any, la inscripció es farà  únicament ON-LINE i a partir del DISSABTE DIA 25 D’ABRIL 

a la següent adreça: 

 

https://vacances.barcelona.cat/ca/llistat?dt=&cerca=JOCVIU&edat=&districtstr=&code0

=&c=0012003002007008 

 

*Per aquelles famílies que necessiteu suport telefònic per fer la inscripció,  us podeu posar 

en contacte amb JOCVIU, el mateix dissabte 25 d’abril de 10 a 12h, o a partir del dilluns 27 

d’abril, en el mateix horari. Als  telèfons 93 30 33 982 o  al 675 55 57 86 (de 10 a 12h). 

 

 

2. BEQUES de L’AJUNTAMENT: 

 

1. La informació que disposem a dia d’avui, és que la BECA s’haurà de  complimentar  

via ON-LINE en el mateix moment de la inscripció. 

2. La BECA de l’Ajuntament es podrà demanar per un màxim de : 

2 TORNS de campus ( 10 dies)  

3. El període de sol·licitud d’ajuts és del 25 d’abril al 19 de maig. 

El 28 de maig sortirà la llista provisional de les beques. 

4. Hi ha un període de reclamacions del 29 de maig al 14 de juny (ambdós inclosos). 

El dia 19 de juny sortirà la llista definitiva dels ajuts/beques atorgades. 

5. A partir del 30 de maig s’inicia la inscripció dels beneficiaris de beques-ajuts. 

 

 Per a més informació us remetem al següent enllaç:  

 https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families 

 

 

 

 



 
 

3. PLACES:  

 

1.El campus JOCVIU disposa de 30 places per cada torn i que es distribueixen  en 3 grups 

de 10 participants cadascun:  

Grup de Petits (10 infants entre 4-9 anys) , grup de Mitjans (10 infants entre  10-15 anys)  

i grup de Grans ( entre 16-21 anys).  

 

2.Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció atenent al nombre de places de cada 

grup.  

*Podria passar però, que a la web de l’Ajuntament se us atorgui la plaça però  que en 

el  grup d’edat al que hagueu inscrit al vostre fill/a , ja estigui ple. Per tant  caldrà, un 

cop feta la inscripció, esperar a que JOCVIU us confirmi que disposeu de la plaça. 

 

3.JOCVIU us comunicarà  personalment la vostra plaça  i a partir d’aquí, podreu confirmar 

la INSCRIPCIÓ fent efectiu el pagament de la bestreta (50% de la quota, per cada torn 

assignat). 

 

4. QUAN cal fer el pagament de la BESTRETA i ON?  

Els que NO demaneu beca, podreu fer el pagament de la bestreta un cop JOCVIU us 

confirmi la plaça.  

Serà a  partir del dia 30 de maig  pels que SÍ que demaneu beca, un cop l’Ajuntament hagi 

resolt i publicat l’atorgament de les beques. Llavors, JOCVIU us informarà de quin és el 

pagament final que caldrà abonar. 

El número de compte de JOCVIU per realitzar l’ingrés és el següent: 

ES96 2100 4399 0102 0001 7114 (Caixabank) 

 

5.QUOTES del CAMPUS:  
 

1. CAMPUS EN HORARI DE 9:00 a 14:00h;  

167,50 € el 1r torn ( 4 dies), i  208,00 € el 2n i 3r torns (5 dies)  

 

2. CAMPUS EN HORARI DE 9:00 A 15:30H amb DINAR INCLÒS:  

233,50€ el 1r torn ( 4 dies), i  289,50 € el 2n i 3r torns ( 5 dies)  

 

6.DATES:  

 1R TORN: del 22 al 26 de juny (dia 24: festiu) (torn de 4 dies)  

 2n TORN: del 29 de juny al 3 de juliol (torn de 5 dies)  

 3r TORN: del 6 al 10 de juliol  (torn de 5 dies)  


