
 

 
Reunió informativa: 21 d’abril de 2022   20h00  “format online per ZOOM” 
 
Unir-se a la reunió Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82578708357?pwd=Z0VDa3NHaGZOcGxqaENWcTFMa3FhQT09 
ID reunió: 825 7870 8357 
Codi accés: 881965 
 

Inscripcions per Ampasoft: del 25 d’abril  07h30 a l’1 de maig  23h59 
Totes les famílies, ja esteu donades d’alta a l’ampasoft, només cal que tingueu l’usuari i contrasenya activat,  
 
Breu explicació inscripcions: Accedir a Ampasoft, Preinscripcions, un cop triat l’alumne, caldrà escollir l’activitat de Casal d’estiu 
2022 Formulari, i un cop marcada aquesta activitat i clicant a “Realitzar preinscripció”, l’activitat es quedarà com a “Dades 
Pendents”, desplaceu-vos fins al final de la pagina, i clicant el llapis verd, s’obrirà el Formulari on autoritzareu varis aspectes del 
Casal i els drets d’imatge, a continuació escollireu setmanes, horaris, i servei d’acollida de matí si  fos necessari, i per últim, al final 
del formulari trobareu un apartat on caldrà informar d’al·lèrgies, intoleràncies o qualsevol altre aspecte que considereu important 
per poder traslladar a la Direcció i equip de Monitores i Monitors del Casal. En aquest formulari no caldrà informar de noms i dades 
personals de l’alumne, atès que Ampasoft ja disposa de totes aquestes dades. 
Un cop guardat i finalitzat el Formulari, tornareu a la pagina principal, on l’activitat ara quedarà com a “Pagament Pendent”, clicant 
la lupa, podreu revisar la inscripció, si alguna cosa està malament, sortiu del resum, i escolliu símbol de la Paperera i torneu a 
començar de nou, si tot és correcte, cliqueu el símbol Targeta de color blau, us portarà a una casella de pagaments, on marcareu 
l’activitat de Casal a pagar, i a continuació clicareu Realitzar Pagament, on accedireu al resum de les setmanes i horaris que heu 
contractat, accepteu Política de Vendes, i realitzeu pagament amb targeta bancària (només pagareu el 50%, el restant 50% us 
girarem remesa bancària l’1 de juliol). 
 
Calendari, Horaris i Preus: 

   

 

 

 

 

De les activitats i temàtiques del Casal, us donarem info detallada, el dia de la reunió informativa, encara estem tancant activitats. 
 
Descompte del 5% a inscripcions de 3 o més setmanes. 
 
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 (targeta bancària) 
 
2n pagament Casal: 50% restant per remesa bancària l’1 de juliol 
 
Un cop iniciat el Casal, només es faran devolucions de diners a setmanes senceres no assistides al Casal. 
 
Documentació d’interès:  Manual Inscripcions Ampasoft 
 

TOTA PREINSCRIPCIÓ REBUDA SENSE EL 1r PAGAMAMENT DEL 50% ABONAT PER AMPASOFT NO QUEDARÀ FORMALITZADA. 
En tot el procés de preinscripció i d’inscripció, rebreu dos correus electrònics, el primer informarà de que heu fet una 

preinscripció (no dona dret a plaça confirmada), i el segon correu informarà de que el pagament s’ha realitzat, quedant 
confirmada la plaça a Casal per les setmanes contractades. Les inscripcions pagades computaran per ordre d’arribada. 

     
Accés Ampasoft:  

 

Info Casal:  casals@escolalurdes.cat    

         Incidències AMPASOFT: tresorer@escolalurdes.cat 

Setmana 1 del 27-06 al 01-07 

Setmana 2 del 04-07 al 08-07 

Setmana 3 del 11-07 al 15-07 

Setmana 4 del 18-07 al 22-07 

Setmana 5 del 25-07 al 29-07 

8h45 a 16h45 (divendres fins 15:45): 140€/setmana. Horari complet, dinar inclòs. 
8h45 a 15h00:      120€/setmana. Horari de matí, dinar inclòs. 
8h45 a 13h00:      105€/setmana. Horari de matí, no inclou dinar.   
Servei d’acollida matinal:   15€/setmana. Horari de 08h00 a 8h45 
                                    5€/dia per a dies esporàdics* 
*Per la contractació del Servei d’acollida matinal esporàdica, caldrà comprar el servei per 
Ampasoft abans de que l’alumne entri a l’acollida 
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