Natació escolar amb
suport per a infants
amb necessitats
educatives especials

Qui se’n pot beneficiar?
Infants de Cornellà escolaritzats a les escoles bressol
i als centre d’educació infantil i primària de Cornellà,
als que es dictamini la necessitat.
En què consisteix el suport?
En facilitar el monitor de suport individual dins del
programa d’activitats aquàtiques de la piscina,
podent d’aquesta manera realitzar l’activitat amb els
companys i companyes del seu centre educatiu. És
requisit indispensable que les famílies hagin pagat
prèviament la quota anual fixada pel centre o l’AMPA.
Com se’n pot beneficiar?
Requisits necessaris:
· Certificat de reconeixement de grau de discapacitat
de la Generalitat de Catalunya.
· Informe de valoració favorable de l’EAP del centre educatiu.
· Full d’empadronament de l’Ajuntament de Cornellà.
· Sol·licitud formulada pel centre.
Presentar tota la documentació a la Direcció o a l’AMPA
del seu centre educatiu.
Durada del programa?
Curs escolar 2019/20.
Quin és el termini?
Fins el 5 de juliol de 2019 per a la presentació de sol·licituds
del centre educatiu al departament de Polítiques de
Família de l’Ajuntament de Cornellà.
Qui ho organitza?
Els Departaments de Polítiques
de Família i Esports de
l’Ajuntament de Cornellà, amb la
col·laboració de la Fundació per a
l’Atenció a Persones Dependents.

¿Quién se puede beneficiar?
Niñas y niños escolarizados en
las escuelas bressol y en los
centros de educación infantil y
primaria de Cornellà, a los que
se dictamine la necesidad.

¿En qué consiste el apoyo?
En facilitar el monitor de apoyo a nivel individual dentro
del programa de actividades acuáticas de la piscina,
pudiendo de esta manera realizar la actividad con los
compañeros y compañeras de su centro educativo. Es
requisito indispensable que las familias hayan pagado
previamente la cuota anual fijada por el centro o la AMPA.
¿Cómo se puede beneficiar?
Requisitos necesarios:
· Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad
de la Generalitat de Catalunya.
· Informe de valoración favorable del EAP del centro educativo.
· Hoja de empadronamiento del Ayuntamiento de Cornellà.
· Solicitud formulada por el centro.
Presentar toda la documentación a la Dirección
o al AMPA de su centro educativo.
¿Duración del programa?
Curso escolar 2019/20.
¿Cuál es el plazo?
Hasta el 5 de julio de 2019 para la presentación de solicitudes
del centro educativo al departamento de Políticas de
Familia del Ayuntamiento de Cornellà.
¿Quién lo organiza?
Los Departamentos de Políticas de Familia y Deportes
del Ayuntamiento de Cornellà, con la colaboración de
la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents.

