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1. Presentació 

L'Associació Esportiva Escolar Institut Montserrat de Barcelona, en endavant AEE INS 

Montserrat, és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu principal de formar als 

joves en valors educatius a través de l'esport.  

Com ja sabem, l’esport no és només una activitat física, sinó que és una eina per 

educar, a través del esport es poden ensenyar molts valors positius pel 

desenvolupament del participant i alhora uns hàbits higiènics i saludables. Practicant 

esport no només es creen esportistes sinó que també es formen persones. 

Actualment, l'AEE INS Montserrat té una tipologia de serveis molt variada que es 

distribueix en tres grans eixos: 

• Activitats extraescolars esportives 

• Gestió de Instal·lacions esportives 

• Gestió de menjador i temps de lleure 

Tota la nostra estructura està formada amb l'objectiu de poder oferir la màxima 

qualitat en totes les activitats. 

2. Oferta de Campus Olimpia 

L'oferta d'estiu de l'AEE INS Montserrat són Campus Específics de Tecnificació d'un 

esport a escollir entre les diferents modalitats.  

Totes les modalitats, excepte Vòlei Aleví,  tindran dos dies de piscina i activitats 

lúdiques al Parc de la Creueta del Coll  i una sortida a la setmana. En la modalitat de 

Vòlei Aleví tindran un dia de piscina i activitats lúdiques al Parc de la Creueta del Coll a 

la setmana. 

2.1. Modalitats 

L'oferta de Campus es distribueix en 4 modalitats: 

• Campus Específic de Vòlei Aleví 

• Campus Específic de Voleibol 

• Campus Específic de Futbol Sala 

• Campus Específic de Bàsquet 

  



2.2. Programació 

La programació que seguirem del Campus Específic de Voleibol és la següent: 

 

La programació que seguirem al Campus Específic de Voleibol Aleví és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 



La programació que seguirem del Campus Específic de Futbol Sala és la següent: 

 

 

La programació que seguirem del Campus Específic de Bàsquet és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Torns 

• Setmana 1 (del 25/06 al 29/06): 

o Campus Específic Voleibol Aleví (9 - 10 anys)  

o Campus Específic Futbol Sala (10 - 16 anys)  

• Setmana 2 (del 2/07 al 6/07): 

o Campus Específic Voleibol (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Futbol Sala (10 - 16 anys) 

• Setmana 3 (del 9/07 al 13/07): 

o Campus Específic Voleibol (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Futbol Sala (10 - 16 anys) 

• Setmana 4 (del 16/07 al 20/07): 

o Campus Específic Voleibol (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Futbol Sala (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Bàsquet (10 - 16 anys) 

• Setmana 5 (del 23/07 al 27/07): 

o Campus Específic Voleibol (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Futbol Sala (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Bàsquet (10 - 16 anys) 

• Setmana 6 (del 3/09 al 7/09): 

o Campus Específic Voleibol (10 - 16 anys) 

o Campus Específic Futbol Sala (10 - 16 anys) 

2.4. Opcions d'horaris 

Els horaris a escollir en cada modalitat de campus són els següents: 

• Campus Específic Voleibol Aleví: 

o Matí: de 9h a 13:30h  

o Tarda: de 15h a 19:30h  

• Campus Específic Voleibol / Futbol Sala / Bàsquet: 

o Matí: de 9h a 13:30h 

o Matí + dinar: de 9h a 15h 

o Tot el dia: de 9h a 17:30h 

• Servei d'acollida: de 8h a 9h  

 

 

 

 

 

 



2.5. Places Limitades 

Per qüestions d'espai, material i seguretat de la instal·lació les places són limitades 

per modalitat de campus o en el cas del voleibol aleví per torn. 

• Campus Específic Voleibol Aleví: 

o Matí: 45 places 

o Tarda: 60 places 

• Campus Específic Voleibol: 45 places 

• Campus Específic Futbol Sala: les setmanes 1, 2, 3 i 6 hi han 30 places. Mentre 

que les setmanes 4 i 5 hi han 15 places. 

• Campus Específic Bàsquet: 15 places 

 

2.6. Servei d'acollida 

S'ofereix a totes aquelles famílies que ho necessitin el servei de acollida de 8h a 9h 

del matí. Durant aquesta estona els infants realitzaran jocs i dinàmiques de grup. 

2.7. Preus 

• Campus Específic Voleibol Aleví: (el preu d'aquesta activitat està subvencionat 

per l'AEEINSMontserrat) 

o Matí: 10€/setmana 

o Tarda: 10€/setmana 

• Campus Específic Voleibol / Futbol Sala / Bàsquet: 

o Matí: 80€/setmana 

o Matí + dinar: 100€/setmana 

o Tot el dia: 120€/setmana 

• Servei d'acollida: 10€/setmana 

El dinar es durà a terme a les instal·lacions del CEIP La Farigola de Vallcarca. 

  



3. Procés d'inscripcions 

El procés d'inscripció començarà a partir del dia 21 d'abril (consulteu cada cas). 

La inscripció és oberta a tothom, d'acord amb les edats corresponents al campus 

escollit. 

Cada persona pot inscriure només els membres directes de la família (fills/es). Els 

pares/mares/tutors/es que no puguin formalitzar personalment la inscripció poden 

delegar-la a d'altres persones que hauran de presentar: 

• Una autorització per escrit del pare/mare/tutor/a que trobareu a la nostra 

web o fent clic aquí Autorització 

• Fotocopia del DNI del pare/mare/tutor/a  

• Fotocopia del DNI de la persona autoritzada. 

Al Poliesportiu Creueta del Coll, degut a que es preveu un excés de demanda de 

places, s'estableix un procediment de sorteig per a la inscripció que consisteix en: 

1r. Assignació de números d'ordre per al sorteig fins a les 23:59h del dia 6 

d'abril per Internet. 

2n. Sorteig, l'11 d'abril, a les 14h, a l' Institut Barcelona Esports (Av. de l'estadi, 

40).  

3r. Publicació de les llistes d'ordre d'inscripció el 13 d'abril a la seu del districte 

de Gràcia, a la web www.barcelona.cat/vacances i per SMS a les famílies. 
 

Per atendre sol·licituds pendents (a partir de les baixes que es puguin produir), 

s'obriran llistes d'espera per a cada torn. Aquestes llistes estaran obertes des del 

primer dia de les inscripcions i hi ha de constar el nom de la persona, els telèfons i 

els millors horaris de contacte. La inscripció de participants a la llista d'espera es 

farà per rigorós ordre d'arribada. 

Les dates clau de les inscripcions són les següents: 

• 13 de juny: publicació a les instal·lacions de les llistes provisionals d'inscrits, on 

constaran aquells que, pendents de l'oportuna confirmació, hagin pogut accedir a 

la plaça, així com l'ordre de prioritat d'aquells que estan en llista d'espera. 

• Del 28 de maig fins al 16 de juny: límit per a confirmació definitiva. Només 

després d'aquesta data es perd la prioritat per accedir a la plaça sol·licitada si no 

s'ha confirmat. 

• 26 de juny: publicació dels llistats definitius de participants a les activitats. 

 

 

http://www.aeeinsmontserrat.cat/wp-content/uploads/2018/04/Autoritzacio%CC%81-tra%CC%80mits.pdf
www.barcelona.cat/vacances


3.1. Amb número de sorteig 

Un cop realitzat el sorteig es marca la distribució horària de les inscripcions per tots 

aquells que ho han demanat. Us arribarà un SMS amb dia i hora de la inscripció a 

realitzar presencialment al Poliesportiu Creueta del Coll.  

Aquestes començaran el 21 d'abril. 

El fet de no presentar-se en el dia i hora marcat comportarà una pèrdua dels 

beneficis del sorteig. En aquest cas haurà de fer inscripció quan s'obri el termini per 

a la resta de participants, un cop estiguin inscrits tots els que tenen número. 

3.2. Sense número de sorteig 

A diferència dels anteriors aquests no tenen reserva per fer inscripció i només 

podran optar aquells torns on quedin places lliures. L'ordre que es seguirà serà el 

d'arribada. 

Les inscripcions sense número estaran obertes a partir del dijous 26 d'abril en els 

següents horaris i seus: 

Del 26 d’abril al 15 de maig: 

• Dilluns de 15h a 19h al Poliesportiu Creueta del Coll 

• Dimarts de 15h a 19h a la seu de l'AEE INS Montserrat (c/copèrnic 84) 

• Dimecres de 15h a 19h al Poliesportiu Creueta del Coll 

• Dijous de 10h a 14h i de 15h a 18h al Poliesportiu Creueta del Coll 

• Divendres: 

o De 9:30h a 13h a la seu de l'AEE INS Montserrat (c/ copèrnic 84) 

o De 16h a 19h al Poliesportiu Creueta del Coll 

A partir del 16 de maig: 

• Dilluns de 15h a 19h al Poliesportiu Creueta del Coll 

• Dijous de 10h a 14h i de 15h a 18h al Poliesportiu Creueta del Coll 

  



3.3. Documentació del participant 

A l'hora de fer la inscripció cal portar la següent documentació del participant: 

• Foto carnet 

• Fotocopia del DNI 

• Fotocopia del CATSALUT 

• Fotocopia del carnet de vacunacions actualitzat 

En cas de no tenir el carnet de vacunacions haurà de presentar-se un certificat 

mèdic oficial, on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. 

En cas de no haver estat vacunats/des per contraindicació mèdica o per altres 

circumstancies caldrà presentar un certificat mèdic oficial sobre el seu estat de 

salut. 

4. Forma de pagament 

El pagament del campus es realitzarà en el moment de la inscripció. Es pot fer en 

efectiu o bé en targeta de crèdit. 

5. Beques de l'Ajuntament de Barcelona 

Tothom té dret a sol·licitar un ajut econòmic per participar als Campus Olimpia. El plaç 

per demanar-ho és del 21 d'abril al 9 de maig. 

L'atorgament d'aquets ajuts es farà d'acord amb la normativa específica i en els 

terminis establerts per l'Ajuntament. Els impresos es podran obtenir a la instal·lació en 

el moment de fer la inscripció i la sol·licitud es podrà presentar a qualsevol Oficina 

d'Atenció al Ciutadà (OAC). 

Les dates claus de les beques són: 

• 24 de maig: es publicarà la llista provisional de beneficiaris d'ajut econòmic  

• Del 25 de maig al 7 de juny: es podran realitzar les reclamacions corresponents.  

• 13 de juny: es publicarà la llista definitiva.  

• Del 28 de maig al 16 de juny: confirmació d'inscripcions per als becats. 

 

Les persones interessades en sol·licitar l'ajut econòmic no efectuaran cap pagament en 

el moment de la inscripció. En el moment de la confirmació, un cop s'han resolt les 

beques i reclamacions, s'abonarà la diferencia entre l'ajut econòmic i el preu de 

l'activitat. 

Per més informació sobre les beques podeu accedir a: 

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families 

 

https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families


6. Vídeo promocional Campus Olímpia 2018 

http://www.aeeinsmontserrat.cat/campus/ 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

Bon estiu! 

 

AEE Institut Montserrat 

www.aeeinsmontserrat.cat 

info@aeeinsmontserrat.com 

 

 

http://www.aeeinsmontserrat.cat/campus/
www.aeeinsmontserrat.cat

