
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL
I DEL 29 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE

PREINSCRIPCIONS 
OBERTES A PARTIR 
DEL 23 D’ABRIL

Adreça
Passeig de la Circumval·lació, 1

08003 Barcelona

Contacte
Tel. 93 315 22 04

info-ciutadella@okeymas.es

www.okeymas.es/ciutadella

Com arribar-hi
Línia 4, Barceloneta

Línia 1, Arc de Triomf

Estació de França, Renfe Rodalies

Línies 47, 59, D20, H16, V13, V15, V19 d’autobusos

Recorda:
El CEM OKEYMAS Ciutadella es reserva el dret d’anul·lar les activitats en cas de no cobrir el mínim 

de places establert, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui

almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li retornarà el 50% de l’import ja pagat 

de l’activitat.

En cas de cancel·lació d’algun torn/grup per COVID, els diners no serán retornats. 

Cem Parc Ciutadella

@cemciutadella



INFORMACIÓ GENERAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula d ’acolliment (de 8h a 9h): 2,5 € / dia  o  10 € / setmanal

Aula d ’acolliment (de 16:30h a 17:00h): 1,5 € / dia  o  5 € / setmanal

Descomptes:

10% per a abonats i abonades
 

 

Tarifes: 

MATÍ

9h a 13:30h

MATI+MENJADOR

9h a 15h

MATÍ+TARDA

+MENJADOR

9h a 16:30h

MATÍ+TARDA 

9h a 13:30 i de 15h 

a 16:30h

setmana del 27/06 81,45 € 142,85 € 162,35 € 108,10 €

setmana del 4/07 81,45 € 142,85 € 162,35 € 108,10 €

setmana del 4/07 + 1 nit 102,88 € 152,00 € 167,60 € 124,20 €

setmana del 11/07 81,45 € 142,85 € 162,35 € 108,10 €

setmana del 11/07 + 1 nit 102,88 € 152,00 € 167,60 € 124,20 €

setmana del 18/07 81,45 € 142,85 € 162,35 € 108,10 €

setmana del 18/07 + 1 nit 102,88 € 152,00 € 167,60 € 124,20 €

setmana del 25/07 81,45 € 142,85 € 162,35 € 108,10 €

setmana del 25/07 + 1 nit 102,88 € 152,00 € 167,60 € 124,20 €

setmana del 29/08 81,45 € 142,85 € 162,35 € 108,10 €

TORN 1 Del 27 juny al 1 juliol

TORN 2 Del 4 al 8 de juliol

TORN 3 Del 11 al 15 de juliol

TORN 4 Del 18 al 22 de juliol

TORN 5 Del 25 al 29 de juliol

TORN 6 Del 29 agot al 2 setembre

PROCEDIMENT INSCRIPCIONS
 

 

Les preinscripcions seran via online a la plataforma habilitada per l

Data d’inici d’inscripcions: 23 d’abril de 2022

’Ajuntament de Barcelona o bé a la recepció 
del CEM Ciutadella.  
www.barcelona.cat/vacances 
 

’
 

 

 

 

 

 

 

Aquest any organitzem dues reunions informatives del campus en les següents dates:

 
Dimarts 9 de maig a les 17:30h

  
Dimarts 14 de juny a les 17:30h

  

Inscripcions

Ajuts econòmics

Dates Ajuts

Reunió Campus Olimpia

Del 24 d ’abril al 23 de maig Sol·licitud d ’ajuts econòmics

30 de maig Llistat provisional de beneficiaris

Del 30 de maig al 13 de juny Período reclamacions

20 de juny Llistat definitiu de beneficiaris

Del 30 de maig al 22 de juny Inscripcions beneficiaris

De la totalitat de les places mantindrem el 50% de les mateixes reservades per nens i nenes abonats a les nostres 

instal·lacions. A més reservem el 5% de les places per a nens i nenes amb necessitats especials fins al 25 de maig.

*Els nens/es de l’any 2019 hauran de tenir els 3 anys complerts en el moment de l’inici de l’activitat per ser 

acceptats

Poliesportiu (2004-2015): Natació, bàsquet, bàdminton, vòlei, handbol, futbol, jocs i manualitats.

Precampus (2016-2019): Natació, bàsquet, futbol, psicomotricitat, expressió corporal, jocs i manualitats.

Les setmanes del 4, 11, 18 i 25 de juliol hi haurà la NIT TEMÀTICA al CEM CIUTADELLA (opcional).

Informació inscripcions

Activitats

Sortides i activitats especials

Torns campus (nens/es entre 3 i 17 anys)

*La realització del servei de menjador dependrà d’un mínim de places sol·licitades.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut econòmic hauran de realitzar prèviament la seva 

inscripció a l’activitat desitjada mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament. 

Per poder realitzar la petició d’ajut econòmic serà IMPRESCINDIBLE presentar l’IDALU del nen/

a a la instal·lació, amb el qual li facilitarem un PIN, el qual necessitarà al porta de tràmits per 

sol·licitar l’ajut. 

Només es podrà sol·licitar l’ajut un cop realitzada la preinscripció on line, i confirmada la plaça 

per part de l’entitat organitzadora. 

La Comissió d’Ajuts, resoldrà les sol·licituds presentades i notificarà el resultat provisional als 

interessats mitjançant correu electrònic o SMS. 

Abans de finalitzar el període establert, les persones beneficiàries de l’ajut econòmic s’adreçaran al 

CEM i formalitzaran la inscripció al Campus.

En el mateix moment l’usuari abonarà la diferència entre l’ajut econòmic i el preu de l’activitat.

No es podrà canviar d’activitat un cop atorgat l’ajut econòmic.

IMPORTANT: l’entitat organitzadora es posarà en contacte amb les famílies via e-mail per confirmar la inscripció i per 
sol·licitar la documentació necessària i el pagament per formalitzar-la. 


