
  

   Accés AMPASOFT 

CASAL D’ESTIU 2021 de P3 a 2n de primària 

 Del 28 de juny al 30 de juliol 

• Reunió informativa: 04 de maig de 2021   20h00  “format ZOOM” 
 

• Inscripcions per Ampasoft: del 10 de maig  08h00 al 23 de maig  23h59 

A l’Ampasoft, Preinscripcions, un cop triat l’alumne, caldrà escollir l’activitat de Casal d’estiu 2021 Formulari, i un 

cop marcada aquesta activitat i clicant a “Realitzar preinscripció”, l’activitat es quedarà com a “Dades Pendents” al 

final de la pagina, i entrant aquí, serà on omplireu el Formulari informant de les setmanes, horaris i servei d’acollida 

de matí que es volen contractar, i descripció d’al·lèrgies, intoleràncies o qualsevol altre aspecte que considereu 

important per poder traslladar a la Direcció i equip de Monitores i Monitors. No caldrà informar de noms i dades 

personals de l’alumne, ja que totes aquestes dades ja les tenim introduïdes a l’Ampasoft. 

Molt important: Si mai heu fet una inscripció de Casal a l’Ampasoft,  seguiu el Manual d’inscripcions adjunt al peu 

d’aquest document. 
 

• Calendari, Horaris i Preus:   

 

 

 

 

 

• Descompte del 5% a inscripcions de 3 o més setmanes, o bé, a inscripcions de 3 germanes/germans o més. 
 

• Places limitades a 120 alumnes per setmana (mínim de 30 alumnes per setmana per poder obrir Casal aquella setmana) 
 

• 1r Pagament Casal: 50% per Ampasoft en el moment de fer la inscripció. 
 

• 2n pagament Casal: 50% restant per remesa bancària l’1 de juliol. 
 

• No es faran devolucions de diners a dies d’inassistència esporàdica al Casal.  

 

Documentació d’interès: 

DECLARACIÓ RESPONSABILITAT FAMÍLIES PARTICIPACIÓ CASAL (enviar complimentat i signat a casals@escolalurdes.cat) 

MANUAL INSCRIPCIONS CASAL (recomanable revisar Manual abans de les inscripcions)  

NORMATIVA I FUNCIONAMENT COVID19 

PRESENTACIÓ CASAL 
 

TOTA INSCRIPCIÓ REBUDA SENSE EL 1r PAGAMAMENT DEL 50% ABONAT PER AMPASOFT NO QUEDARÀ FORMALITZADA 

En tot el procés, rebreu dos correus electrònics, el primer informarà de que heu fet una preinscripció (no dona dret a 

plaça confirmada), i el segon informa de que heu realitzat el pagament, quedant confirmada la plaça a Casal per les 

setmanes contractades. Les inscripcions pagades computaran per ordre d’arribada. 

 

 casals@escolalurdes.cat 

Incidències AMPASOFT: tresorer@escolalurdes.cat 

 

 

Setmana 1 del 28-06 al 02-07 
Setmana 2 del 05-07 al 09-07 
Setmana 3 del 12-07 al 16-07 
Setmana 4 del 19-07 al 23-07 
Setmana 5 del 26-07 al 30-07 

 

8h45 a 16h45:     130€/setmana. Horari complet, dinar inclòs. 
8h45 a 15h00:     110€/setmana. Horari de matí, dinar inclòs. 
8h45 a 13h00:     100€/setmana. Horari de matí, no inclou dinar.   
Servei d’acollida:  30€/setmana. Horari de 08h00 a 8h45 
                                   5€/dia per a dies esporàdics 
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