
ACTIVITATS D’ESTIU CEIJ GAVINA 2023 

Mòbil: 640578526 
Correu: casalgavina@ceijgavina.org 

 

INFORMACIÓ PER A LES BEQUES D’ESTIU 

Les activitats d’estiu del CEIJ Gavina tenen l’opció de becar una part de la quota de l’activitat. Aquests ajuts poden ser a 

través del programa Caixa Proinfancia o bé per les beques d’estiu MCECC de la Fundació Pere Tarrés. Accedir a aquestes 

beques serà segons les bases dels ajuts. Aquestes depenen segons els ingressos econòmics de la família. Aquestes beques 

poden ser del 100%, 75%, 50% o el 25% del cost de l’activitat.   

Per sol·licitar les beques, caldrà entregar la documentació següent dins el període establert des del dimarts 2 de maig al 

divendres 13 de maig (la tarda del divendres 5 i els caps de setmana NO) durant els matins de 8:30h a 12:00h i 

tardes de 15:00h a 17h als locals de Gavina. SI TENIU DUBTES NO HO DEIXEU PER L’ÚLTIM DIA!!. 

La documentació a entregar és: 
1. Certificat de convivència (padró). Es pot extreure al moment amb el número del DNI del pare o mare a les 
màquines que hi ha a l’Ajuntament de Cornellà, a la biblioteca Garcia Nieto, al Centre Cívic Sant Ildefons o a Can Mercader. 

2. Pels ingressos familiars: 

a) En primera opció: declaració de la renda – de cada membre de la unitat familiar major de 18 anys 

amb obtenció de rendiment econòmics.  Es pot presentar renta feta al 2023 (Renta 2022). 

En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda. 

UN DELS SEGUENTS DOCUMENTS: 

b) Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada que expliqui la 

situació socioeconòmica. Tramitat a les oficines de Serveis Socials, segons el barri. (demanar en el cas que es 

vulguin fer campaments) 

c) Informe acreditatiu elaborat per part dels serveis de Càritas, que expliqui la situació 

socioeconòmica.  

d) Comprovant que acrediti que algun progenitor està a l’atur o de no percebre ingressos. Caldrà 

presentar una fotocòpia del document acreditatiu emès pel SEPE ( www.sepe.es - SEPE → Prestación por desempleo 

→ Obtener un certificado de prestación → PIN telf. móvil) on consta si cobreu prestació per desocupació o subsidi 

d’atur o no sou beneficiaris de cap ajut, com també de la quantitat que percebeu per aquests conceptes. Trucar al SOC 

(900.800.046) per comprovar que estiguin bé les dades personals. 

e) Comprovant que acrediti ser titular d’una, renda de suficiència, renta garantia. Es pot sol·licitar trucant i 

demanant cita prèvia al 900.800.046 o per internet. 

➔ Es pot entregar també un certificat que acrediti que el/la participant disposa d’una beca menjador. Però cal 

complementar-la amb la documentació anteriorment esmenada. 

També portar fotocòpia, en el cas que es tingui:  

- Carnet família monoparental. 

- Carnet de família  nombrosa. 

- Carnet de discapacitat d’algun membre de la família. 

Altres informacions: 

- En cas de germans només cal presentar la documentació un cop. 

- Es demanarà la beca per allò que estigui marcat a les inscripcions. 

- S’haurà de pagar l’import acordat abans de que es comenci l’activitat.  

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres, en horari de secretaria. 

http://www.sepe.es/

