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Estimades famílies de les activitats extraescolars, 
 
 
Com cada any, ens complau informar-vos que des del Pla Esportiu de Barcelona es dota a 
aquelles entitats organitzadores d'activitats esportives fora d'horari escolar a accedir al 
sistema de subvencions per a famílies per a la participació de nens, nenes i adolescents entre 
6 i 17 anys en oferta d'activitats fora de l'horari lectiu. 
 
L'objectiu és facilitar l'accés i/o disminuir el cost de les famílies amb rendes més baixes a la 
pràctica d'activitats físiques i esportives en horari extraescolar. 
 
Dit això us informem que a partir del dimecres 14 de setembre i fins al 6 d'octubre estarà 
obert el termini per a la sol·licitud de subvencions a infants i joves per a la pràctica 
esportiva fora de l'horari escolar del curs 2022-2023, la sol·licitud es realitzarà completament 
en línia a la pàgina de Pla Esport Escolar BCN, a l'apartat de SUBVENCIONS.  
 
Per fer aquest tràmit caldrà tenir IDCat Mòbil i el codi de referència de l'activitat que facilita 
l'entitat. 
 
Per dur a terme la sol·licitud de subvenció heu de complir amb els següents requisits: 
 
1. Els infants han d'estar preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat 
homologada. Podeu realitzar la inscripció a la pàgina web de l'escola.  
 
2. Que siguin integrants d'unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible per 
membre de la unitat familiar, igual o inferior a 10.000 € anuals. 
 
3. Que la unitat familiar estigui empadronada i resideixi a Barcelona. 
 
4. Els infants han de tenir entre 6 i 17 anys (o iniciar el primer curs de primària) al moment de 
la sol·licitud. 
 
Per sol·licitar el codi de referència de l'activitat o qualsevol dubte que tingueu podeu 
consultar-la amb el coordinador d'extraescolars, de 15:00h a 19:00 h a la secretaria de 
l'escola o enviant un mail a extraescolars@luzcasanova.epiaedu.cat  
 
Una abraçada! 

Coordinació d’extraescolars 
 

https://www.plaesportescolarbcn.cat/es/subvenciones_302069
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