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» Dossier de Premsa 

13 de març de 2018 

 

www.barcelona.cat/premsa 

La campanya “Vacances d’Estiu per a Infants i 

Adolescents” oferirà 317.520 places, un 24% més que 

l’any passat 
 

 

» Es pot triar entre més de 983 activitats de lleure, esportives, culturals i 

educatives per a edats d’entre 1 i 17 anys, més d’un 13% respecte  l’any 

passat 

 

» L’Ajuntament destina 3.450.000 euros de pressupost per cobrir les beques 

de les famílies que sol·liciten ajudes econòmiques, el que suposa un 

increment de 290.000 euros respecte l’invertit l’any 2017 

 

» Fins el dia 6 d’abril es pot sol·licitar el número del sorteig per als Campus 

Olímpia a través del web barcelona.cat/vacances 

 

» El programa vol garantir que tots els infants i adolescents puguin gaudir 

d’educació no reglada durant les vacances i, a la vegada, afavorir la 

conciliació de la vida personal i laboral de les famílies  

 

» En cas de demanar un ajut econòmic, si la persona sol·licitant acredita que 

té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant comptarà com 

si es tractés de dues persones pel que fa al recompte 

d’ingressos/despeses familiars 

 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una nova edició de la Campanya “Vacances 

d’Estiu per a Infants i Adolescents”. En aquesta edició s’incrementa un 24% el nombre de 

places que s’ofereixen, de manera que s’arriba a les 317.520 places. També s’incrementa en 

un 13% el nombre d’activitat diferents. Durant l’estiu de 2018, s’oferiran 983 activitats de lleure, 

esportives, educatives, i culturals per a edats d’entre 1 i 17 anys. 

 

El comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, ha remarcat que “des 

de l’Ajuntament volem que sigui la campanya de tots els infants, perquè ningú no quedi exclòs 

per motius econòmics, i per això l’Ajuntament hi destinarà 3,5M€ a beques per a les famílies 

que no puguin cobrir els costos de les activitats. I tampoc volem que ningú pugui quedar-ne 

exclòs per les seves condicions particulars, i per això hi haurà servei de monitoratge per a tots 

els infants amb diversitat funcional. Esperem que l’increment del 25% en l’oferta contribueixi al 



 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Campanya “Vacances d’Estiu per a 
Infants i Adolescents” 

lleure dels infants, tingui un sentit educatiu, i contribueixi a la conciliació de la vida de les 

famílies”.   

 

Fins el dia 6 d’abril, les famílies poden sol·licitar el número per al sorteig que determinarà 

l’ordre d’inscripció en els Campus Olimpia que tinguin més sol·licituds que places ofertades. La 

llista dels Centres Esportius Municipals on es farà sorteig i, per tant, caldrà tenir número es pot 

consultar al web de la campanya. El dia 11 d’abril tindrà lloc aquest sorteig. El número per on 

es començarà la inscripció es publicarà al mateix web i s’enviarà un sms als participants 

informant-ne.  

 

En conjunt, el calendari de la campanya d’aquest any és el següent: 

 

DATES CLAU DE LA CAMPANYA 

 

Distribució números per al sorteig de l’ordre d’inscripció            12 de març al 6 d’abril 

Sorteig de l’ordre d’inscripció 11 d’abril 

Enviament SMS a les famílies amb el número del sorteig  13 d’abril 

Inici inscripcions 21 d’abril 

Sol·licituds d’ajuts econòmics 21 d’abril al 9 de maig 

 

 

A banda de les activitats específiques que es programaran adreçades a grups de persones 

amb diversitat funcional, el programa té previst cobrir, com en edicions passades, la demanda 

del servei de monitors especialitzats per atendre les necessitats d’aquells infants i adolescents 

(en aquest cas d’entre 1 i 17 anys) que requereixin un suport especial per situacions de 

discapacitat física, psíquica o sensorial, per tal que puguin participar en qualsevol de les 

activitats programades, i conjuntament amb altres infants i joves, per tal d’afavorir la integració i 

com a suport a la inclusió. 

 

Les entitats organitzadores de les activitats poden sol·licitar entre el 21 d’abril i el 25 de maig a 

l’Ajuntament el reforç de l’activitat mitjançant monitors de suport. Aquests monitors ofereixen 

suport i recursos per fomentar la inclusió d’aquests infants a les activitats. 

 

 

Un total de 479 entitats de lleure i esport implicades en la campanya 

 

Els preparatius de la campanya d’enguany es van posar en marxa  al mes de gener, ja que 

com cada any, abans de programar les activitats, les entitats que les portaran a terme han de 

passar un procés d’homologació per poder oferir-les en el context d’aquest programa. Aquest 
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procés, que es va realitzar entre del 15 al 31 de gener, assegura una àmplia oferta d’activitats 

obertes a tots els infants, i una relació adequada entre qualitat i preu, i ràtios de monitors.  

 

En aquesta edició, 479 entitats barcelonines han homologat les activitats que organitzaran al 

llarg del període de vacances d’estiu.  

 

El procés d’homologació permet garantir a l’administració que les activitats que es realitzaran al 

llarg de l’estiu reuneixen uns requisits, per això a les entitats se’ls demanen tot un seguit de 

condicions. D’entrada s’hi poden presentar aquelles entitats que reuneixin els següents 

requisits: 

 

 De l'àmbit del lleure, l'esport, l'educació, la cultura o el sociosanitari. 

 

 Democràtiques i amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la 

coeducació i el respecte per a qualsevol creença. 

 

 Coneixedores de l'entorn social i comunitari referent per als infants participants. 

 

 Expertes en l'organització d'activitats i en el desplegament de metodologies pròpies de 

l'educació en el lleure o bé amb capacitat per encomanar la seva gestió a 

organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents. 

 

 Aquelles que adrecen les seves activitats a infants i adolescents d'1 a 17 anys. 

 

 Gestores d'equipaments i/o serveis d'aquesta naturalesa a l'àmbit públic o privat.  

 

Per altra banda, se’ls demana que les activitats siguin: 

 

 D’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, 

l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous 

entorns. 

 

 Basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació el 

civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, 

l’altruisme, les actituds, i els hàbits saludables i el consum responsable. 

 

 Accessibles, inclusives i obertes a totes les famílies empadronades a Barcelona. 

 

 Arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants. 

 

 Amb una correcta relació qualitat-preu (paràmetres que s’adeqüen al mercat). 

 

 Explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i segura. 
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 Amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a l’edat dels participants. 

 

 Amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al 

desenvolupament dels seus continguts. 

 

 Amb una durada variable, d’acord amb la modalitat de l’activitat. 

 

Finalment, les entitats han de garantir: 

 

 El 20% de places obertes i el 50% si es fan a equipaments municipals (20% per 

bressol). 

 

 El 5% de places per a la inclusió d’infants amb discapacitat i disposar dels recursos 

tècnics i humans necessaris per tal de garantir una inclusió efectiva. 

 

 Possibilitar el fraccionament del pagament (com a màxim el 50%) en la inscripció. En el 

cas que una família sol·liciti un ajut econòmic, aquesta no haurà d’abonar cap import per 

fer la inscripció, fins a la resolució de l’atorgament d’ajuts econòmics. 

 

 Garantir el trasllat (anada i tornada) de tots els participants des de Barcelona al lloc de 

desenvolupament de l’activitat, amb garanties de seguretat i eficàcia. 

 

 

Sorteig de l’ordre d’inscripció online 

El dia 11 d’abril tindrà lloc el sorteig de l’ordre d’inscripció dels Campus Olímpia, que són les 

activitats més sol·licitades pel que fa el binomi oferta/demanda.  

 

Les famílies que vulguin participar en el sorteig han de sol·licitar un número online a través de 

la pàgina web: barcelona.cat/vacances 

 

El termini per recollir el número per participar en el sorteig finalitza el dia 6 d’abril, i només es 

pot disposar d’un únic número per unitat familiar ja que tots els fills i les filles de la família 

participaran al sorteig amb el mateix número.  

 

El sorteig amb l’ordre d’inscripció se celebrarà i es publicarà també online el dia 11 d’abril. A 

més a més, a partir del dia 13 d’abril s’enviaran SMS a les famílies amb el número d’ordre 

resultant del sorteig.  

 

La inscripció a les activitats començarà el 21 d’abril, per l’ordre que hagi determinat el sorteig, 

en el cas de les activitats del Campus Olímpia. 
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Una variada oferta d’activitats 

El programa d’activitats per a les vacances d’estiu ofereix més de 983 activitats de tipologia 

molt variada, tant pel que fa als Campus Olímpia, amb activitats de tipus esportiu, com pel que 

fa a les propostes culturals, les educatives, les tecnològiques, les artístiques o escèniques...  

 

Amb les activitats, de fet, es transmeten valors (com la convivència, la companyonia i el 

respecte a l’entorn) d’una forma divertida i segura, i alhora que s’afavoreix la conciliació de la 

vida personal i laboral de les famílies (per exemple amb l’oferta de l’escola bressol). 

 

Les diferents tipologies d’activitats són les següents: 
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Suport econòmic per a les famílies 

L’Ajuntament de Barcelona inclou en la campanya de Vacances d’Estiu tot un programa de 

suport econòmic i d’ajuda amb recursos humans per a aquelles famílies i infants que per motius 

econòmics o personals d’inclusió necessiten una atenció especial per accedir a les activitats.  

 

Es tracta d’una aposta per garantir la participació de tots els infants residents a Barcelona, ja 

que totes aquelles famílies que sol·liciten beca i es troben dins dels barems, en reben. 

 

Aquest any, el govern municipal ha fet una reserva de 3.450.000 euros de pressupost per cobrir 

tota la demanda. En la campanya de 2017, es van concedir 19.500 beques i es van destinar a 

cobrir totes aquestes sol·licituds 3.161.651 euros. Aquest import va suposar subvencionar el 

100% de totes les sol·licituds d’ajuts econòmics que complien els requisits establerts.  

 

El període per sol·licitar les ajudes econòmiques s’obre a partir del dia 21 d’abril i s’allargarà 

fins el 9 de maig.  

 

 


