
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTILS I JUVENILS DE VALLS PER AL CURS

2016-2017 ( Modalitat B)
Projecte d'activitat i pressupost

Activitats ordinàries i funcionament

Nombre de persones beneficiàries de l’entitat

Nombre de responsables: 

Monitors/es                   Directors/es 

Nombre     de     grups     d  ’  usuaris     o     unitats     de     treball:

Nom del grup i edats que comprèn _________________________________________
Nom del grup i edats que comprèn _________________________________________
Nom del grup i edats que comprèn _________________________________________
Nom del grup i edats que comprèn _________________________________________
Nom del grup i edats que comprèn _________________________________________
Nom del grup i edats que comprèn _________________________________________

Calendari     anual     de     treball  1

2016 2017

Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Març Abr. Mag. Jun. Jul. Ago

1 Marqueu al calendari grans activitats i moments dins el desenvolupament del curs: presentació, festes,
campaments, sortides...



Freqüència     de     les     activitats.     Els     beneficiaris     participen     a     l  ’  entitat:

Marqueu amb una X

Els dies laborals i els caps de setmana

Únicament els dies laborals 

Únicament els caps de setmana 

Regularitat     de     les     activitats.     Els     beneficiaris     participen     a     l  ’  entitat:

Marqueu amb una X

Més d’un cop per setmana 

Mínim d’un cop per setmana

Activitats     exteriors

Tipus d'activitat Emplaçament

Activitats extraordinàries de caire obert al municipi2

Activitat     1

Descripció de l’activitat. Interès formatiu, educatiu, lúdic, social/comunitari o cultural

2 Es consideren activitats extraordinàries aquelles que l’entitat obre a la resta de la població  i que organitza de
forma excepcional al seu funcionament ordinari. 



Destinataris/es i lloc de realització

 

Activitat     2

Descripció de l’activitat. Interès formatiu, educatiu, lúdic, social/comunitari o cultural

Destinataris i lloc de realització

Destinataris i lloc de realització 

Destinataris/es i lloc de realització

 

Activitats organitzades en períodes de vacances3

Activitat     1

Descripció de l’activitat 

Destinataris i lloc de realització

3 Són activitats que l’entitat organitza quan els beneficiaris/es disposen de vacances escolars: vacances d’estiu, 
Nadal i Setmana Santa. 



Activitat     2

Descripció de l’activitat 

Destinataris/es i lloc de realització

Activitat     3

Descripció de l’activitat 

Destinataris/es i lloc de realització

Participació en projectes de barri i ciutat

L’entitat participa en activitats organitzades pel seu barri i ciutat:  SÍ           NO 

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu-les

1________________________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________________________



Col·laboració en activitats del cicle festiu

L’entitat col·labora i participa en activitats del cicle festiu:    SÍ            NO

En cas de resposta afirmativa, especifiqueu-les

1________________________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________________________

Formació d’educadors/es en el camp de l’educació en el lleure

Formació     oficial

Nom del curs:

Lloc de realització i dates:

Entitat organitzadora:

Nom i cognoms persona beneficiària:

Beneficiari/a empadronat/da a Valls: sí          no 

Nom del curs:

Lloc de realització i dates:

Entitat organitzadora:

Nom i cognoms persona beneficiària:

Beneficiari/a empadronat/da a Valls: sí          no 

Nom del curs:

Lloc de realització i dates:

Entitat organitzadora:

Nom i cognoms persona beneficiària:

Beneficiari/a empadronat/da a Valls: sí 
 

          no 
 

Nom del curs:

Lloc de realització i dates:

Entitat organitzadora:

Nom i cognoms persona beneficiària:

Beneficiari/a empadronat/da a Valls: sí 
 

          no 
 

 



Formació     interna

L’entitat realitza formació interna als seus educadors/es: SÍ             NO

Lloc de realització, dates i objectius de la formació:

Informació econòmica

Total ingressos entitat:    _______________€

Total despeses entitat:    _______________€

IMPORT QUE SE SOL·LICITA A L’AJUNTAMENT DE VALLS___________€


