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INFORMACIÓ GENERAL 

Amb l’arribada del bon temps també arriba el Campus d’Estiu 2022 al CEM Besòs.  Enguany oferim: 

MINI CAMPUS  

Per a nens/es de 3 a 4 anys (nascuts 2018 i 2019) 
 Del 27 de juny al 29 de juliol  
 Horari de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00h 

(servei d’acollida de 7:45 a 9:00h - servei menjador de 13:30 a 15:00h) 
 
FAQS: Si el meu fill/a no ha començat P3, puc apuntar-la al Campus? 

• Sempre i quan no porti bolquers 

CAMPUS MULTIESPORTIU 

Per a nens/es de 5 a 12 anys (nascuts entre el 2017 i 2010) 
Del 27 de juny al 29 de juliol 

 Horari de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00h 
(servei acollida de 7:45 a 9:00h - servei menjador de 13:30 a 15:00h) 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA I DESENVOLUPAMENT DEL CAMPUS 

§ El respecte, la solidaritat i una bona actitud, són els eixos on es recolzen els nostres Campus. 
§ Tolerància zero amb qualsevol tipus de mala conducta. En el cas d’identificar qualsevol conducta violenta 

verbal i/o física, de qualsevol tipus, el centre es guarda el dret de prendre mesures pertinents així com en els 
desperfectes materials que és puguin ocasionar. 

SERVEI DE MENJADOR 

§ Servei amb cost addicional en la franja horària de 13:30 a 15:00h  
§ Disponibilitat de contractar dies puntuals. Es recomana avisar amb un mínim de 24 hores per garantir la plaça. 
§ No es podrà contractar el servei de menjador si no s’ha contractat el campus matí. 

SERVEI D’ACOLLIDA 

§ Horari exclusiu de 7:45 h a 9:00 h 
§ Servei amb cost addicional. 
§ Disponibilitat de contractar dies puntual. S’haurà d’avisar preferentment amb un mínim de 24 hores  per 

garantir la disponibilitat de la plaça. 
§ No es podrà contractar el servei d’acollida si no s’ha contractat el campus matí. 
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INFANTS AMB NEE 

§ Les famílies amb infants amb NEE, hauran de posar-se en contacte amb el CEM Besòs abans d’omplir el 
formulari d’inscripció. 

§ Un cop entregada tota la informació pertinent,  el CEM Besòs valorarà si disposa dels recursos necessaris per 
cobrir totes les necessitats de l’infant. Un cop feta l’avaluació es comunicarà als familiars la resolució del cas. 

§  El CEM Besòs es reserva el dret d’anul·lar una inscripció si es detecta algun cas que no s’hagi notificat 
prèviament.  

INSCRIPCIONS 

§ Les inscripcions es poden realitzar de manera: 
-Presencial: a la recepció de la instal·lació en l’horari habitual del centre. 
-On-line: a través de la nostra web a l’apartat del campus. 

§ En qualsevol cas, caldrà aportar la següent documentació: 
- Còpia del DNI de l’infant (o equivalent) 
- Còpia de la targeta sanitària CATSALUT 
- Omplir el formulari d’inscripció. 
- Omplir la Declaració responsabilitat 
- Omplir el formulari de la Llei de Protecció de dades i drets d’imatge. 

§ Les inscripcions són nominatives, una plaça per cada inscrit/a. 
§ NO s’acceptaran inscripcions si no estan correctament omplertes. 
§ La inscripció es considerarà finalitzada quan estigui tota la documentació entregada i el pagament 

corresponent tramitat. No s’admetrà cap infant el primer dia sense finalitzar la seva inscripció.  
§ En cap cas la plaça quedarà assegurada si la inscripció no esta finalitzada. 
§ La no finalització de la inscripció correctament no assegura la reserva de plaça. 
§ Les inscripcions es gestionaran en estricte ordre d’arribada fins a esgotar les places de cada torn i franja d’edat. 

En cas d’arribar al màxim de places disponibles, les inscripcions posteriors passaran a llista d’espera. 
§ El CEM Besòs, es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places assignades i/o suspendre alguna 

activitat. 

BEQUES CEM BESÒS 

§ Podeu consultar tota la informació relacionada amb les beques a la web, a l’apartat del campus d’estiu. 
§ Dates a tenir en compte: Del 23 d’abril al 09 de maig de 2022 – Presentació de sol·licituds 

El 12 de maig de 2022 – Comunicació adjudicacions 
25 de maig de 2022 – Data límit per  formalitzar la inscripció becada i fer el 

pagament corresponent. 

DESCOMPTES 

§ Els descomptes s’aplicaran en la primera contractació, quedant excloses totes les possibles 
ampliacions posteriors. 

§ No són acumulables entre ells, ni aplicable en les mateixes setmanes que puguin estar becades. 
§ Els descomptes s’aplicaran en els preus del Campus en l'horari escollit dins la franja de 9h a 13:30h 

i de 15h a 17h. 
§ El servei de menjador i l'horari d'acollida queden exclosos de descompte. 
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§ Les ampliacions i/o dies puntuals no gaudiran de descomptes. 
§ Tipus de descomptes: 

o 5% dte. per a germans/es 
o 5% dte. abonat/da del CEM Besòs 
o 5% dte. fills/nets abonats/des del CEM Besòs 
o 5% dte. esportistes CN Poble Nou 

(*) Es considerarà com a germans per optar al descompte a: els germans de sang, germanastres, i/o nens/es que 
convisquin en el mateix domicili per diferents circumstàncies econòmiques i socials, així com acollides. 

ALTES I/O BAIXES. AMPLIACIONS 

§ En qualsevol moment es podrà ampliar la contractació de més dies, sempre i quan hi hagi places disponibles. 
§ Les ampliacions i/o noves inscripcions, un cop iniciat el campus, cal fer-les preferentment amb un mínim de 24 

hores per garantir la disponibilitat de la plaça. 
§ Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà cap import. 
§ Els participants tindrà dret a la devolució del 60% de l’import pagat i no gaudit (excepte l’import de 

l’assegurança), sempre i quan compleixi amb algun dels següents requisits i amb el justificant mèdic 
corresponent: 

§ Hospitalització 
§ Fractures 

§ En cap cas es retornarà l’import de l’assegurança 
§ En cas que sigui el CEM Besòs, el qual sigui el responsable de no poder realitzar el Campus, el centre efectuarà 

les compensacions corresponents. 

ASSEGURANCES, ASSISTENCIA MÈDICA I AUTORITZACIONS 

§ Tots els participants disposen d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil. 
§ És imprescindible portar qualsevol autorització degudament signada i complimentada per la persona 

responsable de l’infant per les següents vies: paper, online, e-mail del responsable. 
§ En el cas que els participants hagin o estiguin subjectes a prendre algun tipus de medicació, serà necessari 

omplir una autorització per escrit conforme es dona permís al coordinador del campus per administrar els 
medicaments corresponents. L’entrega i devolució es realitzarà sempre en el moment d’entrada i sortida del 
campus, i sempre a través del coordinador d’aquest. 

§ El centre no es farà responsable dels efectes que puguin originar una automedicació per part de l’infant. 

QUE CAL PORTAR? 

§ Roba esportiva 
§ Mascareta 
§ Aigua 
§ Esmorzar 
§ Equip de bany (tovallola, banyador, casquet de bany, calçat d’aigua i ulleres) 
§ Una muda de recanvi 
§ Mascareta de recanvi 

És possible que durant el transcurs del campus, es demani material puntual per alguna activitat o taller especial. 
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OBJECTES PERSONALS 

§ No estarà permès l’ús del mòbil en l’horari del Campus. 
§ Es recomana no portar objectes personals i/o de valor al campus. El CEM BESÒS, no es responsabilitzarà de la 

pèrdua o robatori d'aquests objectes. 

PROTOCOL D’ENTRADA I SORTIDA 

§ L’Entrada al MINI CAMPUS i CAMPUS MULTIESPORTIU, s’efectuarà per la porta d’emergència de la pista 
poliesportiva. Les portes romandran obertes de 8:55h a 9:10h.  

§ La sortida de les 13:30h del MINI CAMPUS i CAMPUS MULTIESPORTIU, s’efectuarà per la porta d’emergència 
de la pista poliesportiva. Les portes romandran obertes a partir de les 13:25h. 

§ Tota persona que arribi més tard de les 9:10h haurà de realitzar l’entrada per recepció. 
§ Les sortides del servei de menjador a les 15:00h i del campus tarda a les 17:00h, es faran per la porta principal 

del centre, on els tutors hauran de romandre a l’exterior. 

TRACTAMENT DEL COVID-19 

El nostre centre està molt conscienciat amb la COVID-19 i aplicarà les mesures necessàries segons la normativa 
vigent en el moment de la realització del servei. 

En el cas que un infant doni positiu, abans de començar el Campus o durant el seu desenvolupament, es retornarà 
l’import pagat i no gaudit, excepte el cost de l’assegurança i prèvia presentació del justificant mèdic corresponent. 

MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS/SORTIDES 

§ El CEM Besòs es guarda el dret de modificar alguna de les activitats o dinàmiques programades en cas d’existir 
dificultats per a la seva realització. 

§ Qualsevol modificació que s’efectuï abans de l’activitat, serà notificada als participants i els seus respectius 
tutors, sempre que sigui possible. 

INTERPRETACIÓ I ASPECTES NO PREVISTOS 

§ El CEM Besòs es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de participació. Així mateix es 
reserva el dret a resoldre de la manera que cregui més oportuna, a noves situacions o aspectes no previstos 
en aquesta normativa. 

 


