
ACTUALITZACIÓ 
CAMPANYA BEQUES

ESTIU 2020



SISTEMA DE 
PUNTUACIÓ



Criteris bàsics (imprescindibles) per 
accedir a la sol·licitud de la beca

• Ser titular d'un ajut econòmic concedit per l'administració pública per l'activitat 

del menjador escolar 2019-2020.

• Un o ambdós progenitors estiguin en situació d’ERTO. NOU

• Un o ambdós progenitors siguin autònoms i s’hagin vist afectats per la 

pandèmia, amb disminució d'ingressos documentat. NOU 

• Un o ambdós progenitors estan en situació d’atur i percep o no prestació d’atur.

• Un o ambdós progenitors no treballen, no estan en situació d’atur i reben 

ajudes i prestacions socials per a subsistir.

• Situació socioeconòmica vulnerable de la família.



Puntuació criteris + documentació per la presentació de la sol.licitud de la beca

CRITERIS D'ACCÉS A BECA D'ESTIU
PUNT

S 
BASE

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

Ser titular d'un ajut econòmic concedit per 
l'administració pública per l'activitat del menjador 

escolar 2019-2020
4, 5 i 6

Certificat amb la resolució de l'atorgament, segons el 
%. Si la beca atorgada és entre:

75%-100%: 6 punts
50%-75%: 5 punts

Menys 50%: 4 punts

Ambdós progenitors en situació d'atur i NO perceben 
prestació d'atur

7
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la 

Generalitat d’ambdós progenitors, en que consti que no 
es percep la prestació d'atur.

Un progenitor en situació d’atur i NO percep prestació 
d’atur

4
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la 

Generalitat, en que consti que no es percep la prestació 
d'atur. 

Ambdós progenitors en situació d’atur i ambdós 
perceben prestació d’atur

3
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la 

Generalitat d’ambdós progenitors, en que consti que es 
percep la prestació d'atur i la seva quantia.

Un progenitor en situació d’atur i percep la prestació 
d’atur

2
Certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la 

Generalitat, en que consti que es percep la prestació 
d'atur i la seva quantia.

Un o ambdós progenitors no treballen, no estan en 
situació d’atur i reben ajudes i prestacions socials per a 

subsistir
5

Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: 
certificat acreditatiu actualitzat.

Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció 
d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. 

Altres subsidis: certificat actualitzat de l'Oficina de 
Treball de la Generalitat conforme percep aquest subsidi 

i la quantia. 

En la resta de situacions no previstes anteriorment 
s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra 

documentació referent.

Situació socioeconòmica vulnerable de la família 4 i 5
Informe d'un/a treballador/a social de l'àrea bàsica de 

serveis socials o Caritas (segons la situació de 
vulnerabilitat es determinarà la puntuació).



Puntuació criteris COVID -19 + documentació per la presentació de la sol·licitud

de la beca. NOU

CRITERIS D'ACCÉS A BECA D'ESTIU -
excepcional pel COVID-19

PUNTS 
BASE

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

Ser titular d'un ajut económic concedit per 
l'administració pública per l'activitat del 

menjador escolar 2019-2020
4, 5 i 6

* En cas de no tenir el certificat, intentar contactar amb 
l'escola o ajuntament via correu electrònic (en casos 
excepcionals el podreu presentar al setembre, un cop 

obertes les escoles presencialment)

Ambdós progenitors en situació d’ERTO 3 Certificat del SEPE d'ambdós progenitors, en el que consti 
la situació d'ERTO

Un progenitor en situació d'ERTO 2 Certificat del SEPE en el que consti la situació d'ERTO

Ambdós progenitors autònoms amb 
disminució d'ingressos documentat

3
Document emés per la mutua de riscos laborals acreditatiu 

de la situació d'autònoms d'ambdós progenitors

Un progenitor autònom amb disminució 
d'ingressos documentat

2
Document emès per la mútua de riscos laborals acreditatiu 

de la situació d'autònom



• Família nombrosa

• Família monoparental

• Discapacitat de l’infant o jove sol·licitant

Situacions de l’infant o la família que 
afegeixen punts als criteris  bàsics



Puntuació situacions que afegeixen punts

SITUACIÓ FAMILIAR / INFANT
PUNTS 

QUE 
SUMEN

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

Família nombrosa 1 Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Família monoparental 3
Fotocòpia del carnet de família monoparental 

vigent.

Discapacitat de l'infant o jove 
sol·licitant

1 Fotocòpia del certificat de discapacitat de l'infant.

ACTIVITAT PUNTS QUE SUMEN

Activitat per la qual sol·licita beca

Casal: 1

Colònies: 2



% D’ATORGAMENT

Percentatge de beca a atorgar sobre el cost de l’activitat a 
partir de la puntuació obtinguda:

punts percentatge

0 a 2 0%

3 i 4 25%

5 i 6 40%

7 a 8 50%

9 i 10 75%

11 o + 80%



CALENDARI

sol.licitud beca justificació de beques

Juny 2020 Setembre 2020

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27

29 30 28 29 30

Fins el 19 de juny
Sol.licitud de beca al web (GA) adjuntant la documentació justificativa de la 
situació familiar

Del 22 al 26 de juny Baremació i comunicació atorgament  de beques als esplais

Durant el mes de setembre Justificació de beques (presencial amb cita prèvia)



NOUS ASPECTES A TENIR EN 
COMPTE

• Heu de sol·licitar les beques a través de la nova aplicació (Gestor Activitats) fins el dia 19 de juny que 

es farà una baremació i primer atorgament de les beques.

• Estem treballant perquè pugueu adjuntar la documentació justificativa de les famílies a través 

d’aquesta mateixa aplicació (GA), d’aquesta manera descartem les cites presencials. A partir del dia 10 

de juny podreu adjuntar aquesta documentació al GA (no cal que espereu per tramitar les sol·licituds).

• Prepareu la documentació acreditativa, creeu una carpeta per infant, amb els documents escanejats i 

arxivats, amb un nom que identifiqui els documents de manera clara (per exemple: atur, informe social, 

beca menjador, monoparental, nombrosa, discapacitat...) i que a partir del dia 10 de juny comenceu a 

pujar-los a la web.

• Recordeu que un cop heu sol·licitat la beca a l’hora de fer la inscripció, després heu d’anar al menú de 

beques del GA, seleccionar l’infant i marcar la situació laboral de la família per tal de que la beca passi a 

un estat de validació per part de l’administrador.

• Com és el primer any que utilitzem la nova aplicació de beques, caldrà omplir la graella d’excel que us 

facilitem amb el resum de les beques sol·licitants amb el nom de l’infant, activitat i l´import de 

l’activitat i d’aquesta manera poder fer un seguiment personalitzat. Data límit entrega excel 15 de 

juny! 



DOCUMENTACIÓ sol·licitud beca

• Estem treballant perquè pugueu adjuntar la documentació justificativa de les famílies a través
d’aquesta mateixa aplicació (GA), d’aquesta manera descartem les cites presencials. A partir

del dia 10 de juny podreu adjuntar aquesta documentació al GA. NOU

• Els documents han de tenir data del 2020 (amb data 2019 no els podrem acceptar).

• Carnets vigents i on apareguin els noms del progenitor i del fill/a. 

IMPORTANT: Els títols de família monoparental i de família nombrosa s´han prorrogat 

automàticament (6 mesos o 1 any) durant l'estat d'alarma. Tingueu-ho present per aquelles 

famílies a les que pugui preocupar la caducitat d'aquests títols. 

• Informe serveis socials ha de venir signat i segellat correctament per Serveis Socials amb 

número de col·legiat d’un/a educador social.

• Certificat beca menjador ha d’aparèixer el % de beca atorgat per tal de poder puntuar 

correctament el document.

Cap beca serà atorgada sinó disposem a Fundesplai de la totalitat de la documentació 

justificativa de la família i infant/jove beneficiari. 



• Amb cita prèvia (setembre). Què caldrà presentar?:

– La documentació original penjada al GA i que acredita la situació sòcio-

econòmica de la família.

– Les declaracions a signar per part de les famílies . Aquestes s’han de 

treure directament del gestor d’activitats.

Anar amb compte amb els documents justificatius conforme han rebut beca i 

gaudit de l’activitat, que signi la persona que apareix al document i on posa 

signatura del pare/mare/tutor.

DOCUMENTACIÓ justificació beca



NOU APLICATIU WEB BEQUES

• La web de beques ha desaparegut.

• Enguany l’aplicatiu que s’utilitzarà per a la gestió de tota la campanya de 

beques és el GA (gestor d’activitats).

– Des d’aquest web es sol·licitaran i atorgaran/cancel·laran /denegaran les sol·licituds de 

beca.

– Es podrà fer el seguiment i estat de la sol·licitud de la beca en qualsevol moment.

– Facilitem manual d’usuari.



IntraFede

• Criteris beques estiu 2020 COVID-19 (actualitzat)

• Calendari campanya beques (actualitzat)

• Exemples de documentació per justificar la situació socioeconòmica de les 

famílies (atur, beca menjador, informe social,...)

• Exemples de documentació per justificar les noves situacions 

socioeconòmiques de les famílies degut al COVID-19 (ERTO, 

autònoms...) NOU!!

• Plantilla càlcul beques

• Manual aplicatiu web gestor d’activitats

• Presentació general campanya beques 2020 (actualitzat)

• Graella excel amb el resum de les beques sol·licitants amb el nom de

l’infant, activitat i l´import de l’activitat. NOU!!

A la IntraFede podeu trobar els següents documents:


