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BARCELONA 26  MAIG 2020 

 

NOVA INFORMACIÓ ACAMPADA 2020 
 
Benvolgudes famílies: 

Us informem que L´ACAMPADA 2020 ja está gairebé llesta per començar.  

Si no hi ha res de nou, tenim dos torns plantejats: del 7 al 10 de juliol i del 21 al 24 de juliol. Com sempre, anirem a l´Alberg                             

Marista de Planoles. 

Per poder realitzar aquesta acampada és necessari un mínim de 20 inscripcions per torn. 

 

NOU CALENDARI  

● 31 de maig: últim dia d’inscripció i sol·licitud de beques fins les 24h. A partir d’aquest dia restaran obertes les inscripcions                       

per aquells torns on hi hagi places lliures per completar grups. En tot cas si els grups ja estan plens es romandrà en llista                        

d’espera fins a completar un altre grup de 10 sempre abans del dia 19 de juny. A partir d’aquest dia, ja no s’acceptarà cap                        

inscripció pel Torn 1. 

● 4 juny: publicació del llistat provisional de becats. Durant la tarda s’enviaran SMS amb la resolució de la vostra beca. 

● Del 5 al 16 de juny: període de reclamacions de beques. Les famílies hauran de contactar amb l’Ajuntament.  

● A partir del 5 de juny: les famílies que no hagin de reclamar, s’hauran de posar en contacte amb Diver’s via el correu                          

diverstiu@gmail.com indicant: nom de l’infant, nom del casal inscrit, torns i horaris. Aquesta confirmació s’ha de fer per                  

correu, no s’acceptaran confirmacions per telèfon.  

● 18 Juny: llistat definitiu de beques. Aquelles famílies que hagin reclamat s’hauran de posar en contacte amb Diver’s via el                     

correu diverstiu@gmail.com indicant: nom de l’infant, nom del casal inscrit, torns i horaris. Aquesta confirmació s’ha de fer                  

per correu, no s’acceptaran confirmacions per telèfon. Últim dia de confirmació: 19 de juny. 

 

COBRAMENTS  

Degut a que el calendari s'ha allargat més del previst per la situació actual, i ja estem a l'entrar de l’activitat, els informem que                        

finalment, es cobrarà el cost total en un únic rebut a partir del 15 de juny en el cas de les famílies que feu torns previs a les                            

ACAMPADES i l’1 de juliol en cas de fer només els torns d’ACAMPADES. En cas que alguna família per motius econòmics no                      

pugui fer front al cobrament únic, s’haurà de posar en contacte a través de diverstiu@gmail.com abans del dia 10 de juny per                      

gestionar cada cas. 

Les famílies que han sol·licitat beca i no hagin reclamat, també se’ls farà el cobrament segons normativa. 

 

PROTOCOLS 

Expressar-vos que a Diver´s ja estem treballant amb molts ànims i força en tots els protocols i documentació de seguretat i higiene                      

juntament amb la DGAIA, Ajuntament de Barcelona, Departament de Salut i PROCICAT, per poder tirar endavant unes                 

acampades segures i de confiança. 

Us adjuntem aquest link on podeu entrar al protocol d’actuacions sobre el COVID19 als casals d’estiu:                

http://diversesplai.cat/wp-content/uploads/2020/05/dossier-02-protocol-d-actuaci-i-prevenci-davant-de-la-covid19-campament.pdf 

  

 

Estem adaptant les activitats de la programació per poder complir aquestes normes. Abans de l´inici de l’activitat us enviarem: 

● FULL DE RESPONSABILITAT FAMÍLIES 

● TARGETA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES 

● FULL DE MATERIALS INDIVIDUALS QUE HAN DE PORTAR ELS PARTICIPANTS 

● PORTES I HORARIS D´ENTRADES I SORTIDES, AIXÍ COM D’ARRIBADES A LA TORNADA DE LES ACAMPADES. 

 

ÀNIMS I CUIDEU-VOS MOLT.  FINS AVIAT! 
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