
DISPOSITIUS I SUPORT A LA GESTIÓ, DIFUSIÓ I SOL·LICITUD DE BEQUES DE LES 
ACTIVITATS DE VACANCES

CAMPANYA ESTIU 2021



1. El moment més important de l’any per a la Fundació Catalana de l’Esplai. 

Activitat d’estiu molt reconeguda amb molta projecció externa. 

2. Unificar tota l’activitat que fem (logo, marca, …)

3. Donar suport a les entitats per garantir activitats de qualitat.

4. Fer que el màxim nombre d’infants i famílies puguin gaudir de lleure educatiu 

a l’estiu (dret reconegut). 

OBJECTIUS
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CAMPANYA DE BEQUES 2021-NOVETATS 
1. A l’hora de fer una inscripció amb beca, les famílies hauran de signar un document d’autorització a la

Fundació Catalana de l’Esplai de tractament de dades. Aquest document el trobareu a l’Intrafede i a l’aplicatiu
GA on l’haureu d’adjuntar un cop signat i entregar l’original al setembre.



CAMPANYA DE BEQUES 2021 - NOVETATS

2. Les declaracions que signen les famílies, un cop signades, s’han d’escanejar per infant i
adjuntar a la web de beques GA (https://activitats.fundesplai.org/admin/login) a la fitxa del
nen/a (en breu passarem manual amb les indicacions).

• Posteriorment, i durant el mes de setembre, s’han d’entregar els originals a Fundació
Catalana de l’Esplai (confirmarem durant l’estiu si es podrà fer de manera presencial).

Estem treballant juntament amb la Generalitat de Catalunya i la Dipuació de 
Barcelona per eliminar tota la paperassa i fer servir només els documents digitals, 

mentrestant hem de continuar amb la gestió manual.

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.

https://activitats.fundesplai.org/admin/login


CRITERIS D'ACCÉS A BECA D'ESTIU
PUNTS 

BASE
DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

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

l'activitat del menjador escolar 2020-2021
4, 5 i 6

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

NOVETAT - 70%-100%: 6 punts

NOVETAT - 50%-69%: 5 punts

Menys 50%: 4 punts

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

PUNTS 
BASE

DOCUMENTACIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ

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 emès per la mútua 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

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

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



CAMPANYA DE BEQUES 2021 – A DESTACAR

1. Per poder atorgar una beca, han d’estar penjats al GA els documents acreditatius de la
situació socioeconòmica de la família vigents, així com el document d’autorització de recollida i
tractament de dades personals signat per la mare/pare/tutor/tutora que entrega documentació
personal.

2. Quan hi ha una inscripció amb beca i aquesta inscripció es cancel.la o l’infant no
assisteix a l’activitat, ÉS MOLT IMPORTANT que al moment contacteu amb l’administrador de
beques de Fundesplai (Paqui Sánchez) per cancel·lar aquesta beca ja que així l’import atorgat
es pot destinar a una altra infant/activitat.

3. La documentació s’ha d’entregar en els terminis comunicats i amb la documentació
requerida ja que sinó dificulta la gestió per justificar-ho als auditors.

4. Per arribar al màxim d'infants i famílies, i com els recursos són limitats, es pot donar el cas que
fixem un import topall per infant. Aquesta mesura us la comunicaríem a l'hora d'enviar-vos la
resolució definitiva per mail. Per tant, el que marcarà l'import atorgat per activitat i per infant
és la graella de resolució.



Data Activitat

16 de març Reunió esplais presentació campanya 2021, al matí i a la tarda

sol.licitud beca sol.licitud beca justificació de beques

Maig 2021 Juny 2021 Setembre 2021

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

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

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 27 28 29 30

31

Fins el 18 de juny
Sol.licitud de beca al web (GA) adjuntant la documentació justificativa de la situació 

familiar

Del 21 al 30 de juny Baremació i comunicació atorgament  de beques als esplais

Durant el mes de setembre Justificació de beques 

CALENDARI



- Inscripció activitat amb beca = signar document d’autorització de recollida i tractament dades personals

signat per la/les persones que entreguen documentació personal.

- Marcar sol·licitud de beca a l’hora de fer la inscripció a l’aplicatiu.

- Entrar al GA, apartat beques, Campanya 2021, i marcar la situació socioeconòmica de la família del nen/a

beneficiari de la beca i adjuntar la documentació corresponent.

- Un cop rebuda la resolució de les beques per mail i la situació de les sol·licituds de beca al GA estiguin en estat

“concedida”, imprimir la documentació que ha de signar la família. Un cop signada, pujar al GA.

- Al setembre entregar a Fundesplai els originals de:

- Document autorització de recollida i tractament de dades personals

- Caràtula per infant

- Documentació acreditativa de la situació socioeconòmica de la família

- Documentació justificativa conforme la família ha rebut la beca (document Diputació amb el resum de

l’activitat de l’infant + documents Generalitat per setmana d’activitat)

- Factura signada i amb el segell de l’entitat

RESUM PROCEDIMENT BECA



DIFUSIÓ ACTIVITATS

1. Donar d’alta les activitats i caracteritzar-les. (PS o GESTOR)

2. Traspàs automàtic a la web d’estiu

3. Millores a la informació de la web

4. Inscripcions (Programa de socis, Gestor d’Activitats o Inscripcions on-
line)



DIFUSIÓ I INFORMACIÓ ACTIVITATS

GESTOR D’ ACTIVITATS 
http://activitats.fundesplai.org
@responsable activitats
@gestor beques

WEB D’ESTIU
http://estiu.fundesplai.org/admin/

@responsable/s web
@responsable inscripcions
@responsable consultes

http://activitats.fundesplai.org/
http://estiu.fundesplai.org/admin/


PROGRAMA DE SOCIS

•Alta de les activitats
•Alta  dels socis
•Inscripcions*
•Generació d’informes
•Generació de llistats
•Full d´inscripció personalitzat i 
múltiple
•Alta d’equip educatiu
•Facturació i remesa bancària

Cal vincular les activitats a 
la campanya 21ESTI

GESTOR D’ACTIVITATS

•Alta d’activitats
•Alta de socis
•Inscripcions*
•Generació d’informes
•Generació de llistats
•Full d´inscripció personalitzat i 
múltiple
•Alta d’equip educatiu
•Seguiment autònom de l’estat 
de la transferència de dades
•Informe d’errors
•Gestió beques

WEB D’ESTIU

• Difusió conjunta
• Personalització de la imatge i 

el missatge públic
• Inscripcions on-line*
• Intranet per a les famílies
• Generació de llistats
• Cobrament on-line

Els grups d’activitat són atemporals, hem de crear noves activitats per al 
2021, dins dels grups d’activitats ja creats

* Cal que totes les inscripcions de l’entitat es facin en un únic sistema o 
plataforma.

DIFUSIÓ I INFORMACIÓ ACTIVITATS



GUIA D’ESTIU 2021

Estem treballant en l´actualització per 
poder planificar i fer el seguiment de les 
vostres activitats d’estiu amb seguretat, 
qualitat i atenent a la normativa vigent.



CATÀLEG D’ACTIVITATS CASALS

Avantatges:

• Contractació de les activitats centralitzada. Totes les activitats
es contracten a través d’un únic interlocutor

• Preus especials o condicions avantatjoses en algunes
activitats.

• Gaudir d’una subvenció de 100€ per esplai en la realització
d’aquestes activitats, que es descomptarà de l’import total de
les activitats contractades.

• Condicions de pagament. Contractar aquestes activitats no
requereix bestreta ni pagament el dia de l’activitat, i permet
realitzar la liquidació de totes les activitats realitzades en un
únic pagament un cop acabada la campanya, a través de la
Federació.

Cap d’aquestes condicions especials són aplicables si
contacteu directament amb els proveïdors.

Persona de contacte: 
Rosa Monserrat

rmonserrat@fundesplai.org



SAMARRETA 2021

Preu
Infants 2,8€
Adults 3,2€

comandes de samarretes a:
federacio@fundesplai.org

• Samarreta de cotó orgànic 100% (140-150gr/m)

• Disposareu d’una samarreta de cada talla per
poder ajustar la comada tant en quantitat com a
nivell de talles. El mostrari no es podrà retornar i
per tant formarà part de la comanda final.



COTÓ ORGÀNIC 100% (140-150GR/M)

SAMARRETA 2021



FESTA ESPLAI 2021

Contacte:
federacio@fundesplai.org

El gran esdeveniment anual de la Fundació Catalana de l’Esplai i de les
entitats que aplega

Data: diumenge 9 de maig

Nou model de Festa Esplai

#covidedition

• Activitats descentralitzades

• Activitats virtuals i molt més...

• Aviat rebreu més informació




