CONDICIONS ECONÒMIQUES PEL
INDICACIONS COMUNES
Els preus de les activitats del Casal d’Estiu 2019 són:
Activitat d’acollida i matí (de 7:50h a 13:00h): 52€/participant/setmana
Activitat de matí (de 9:00h a 13:00h): 40€/participant/setmana
Activitat de matí i menjador (de 9:00h a 15:00h amb dinar inclòs): 76€/participant/setmana
Activitat d’acollida, matí i menjador (de 7:50h a 15:00h amb dinar inclòs): 88€/participant/setmana
La setmana 1 del Casal 2019, té una durada de 4 dies. Per això s'aplicarà un preu reduït:
Activitat d’acollida i matí (de 7:50h a 13:00h): 50€/participant/setmana
Activitat de matí (de 9:00h a 13:00h): 40€/participant/setmana
Activitat de matí i menjador (de 9:00h a 15:00h amb dinar inclòs): 70€/participant/setmana
Activitat d’acollida, matí i menjador (de 7:50h a 15:00h amb dinar inclòs): 80€/participant/setmana
Si una inscripció es vol donar de baixa un cop iniciat el casal, se li retornarà el 80% de l’import abonat. Si hi ha una
causa major justificada, es valorarà la situació amb el responsable de l’organització per fer el retorn del 100% de
l’import.
Els preus reduïts de la setmana 1 ja s’apliquen directament en el formulari d’inscripció.

BONIFICACIONS I DESCOMPTES
Les bonificacions i descomptes s'obtenen per dues vies:
 Per ser membre de l'AMPA de La Salle Reus: 5% de descompte en la franja matí (9h a 13h)
 Per inscriure germans o ser família nombrosa i/o monoparental: 5% de bonificació en la franja matí (9h a 13h)
El descompte de l'AMPA i la bonificació per germans/nombrosa/monoparental són acumulables.
Les famílies amb germans, que inscriguin a més d’un germà a l’activitat (en les mateixes setmanes i franges
d’horari) se’ls aplicarà les següents bonificacions en la franja matí:
1r germà: preus normals de l’activitat
2n germà: descompte de 2€/setmana respecte el preu normal (bonificació d’un 5%)
A les famílies monoparentals i/o nombroses, que així ho acreditin, se’ls aplicarà les següents
bonificacions en la franja matí:
1r germà i successius: descompte de 2€/setmana respecte el preu normal (descompte d’un 5%)
Quadre resum d’imports en funció de les possibles bonificacions
PREUS AMB BONIFICACIÓ PER
GERMANS
CONDICIÓ PER
BONIFICACIÓ

Primer germà
inscrit

Segon germà
inscrit

Bonificació
Preu normal
Descompte de 2€
Acollida i matí
52€
50€
Matí*
40€
38€
Matí i menjador
76€
74€
Acollida, matí i menjador
88€
86€
*Els membres de l'AMPA tindran un 5% de descompte addicional

PREUS AMB BONIFICACIONS PER
FAMÍLIES MONOPARENTALS I/O NOMBROSES
Primer germà
Segon germà
Tercer germà
inscrit
inscrit
inscrit
(monoparental / nombrosa)
Descompte de 2€
Descompte de 2€
Descompte de 2€

50€
38€
74€
86€

50€
38€
74€
86€

50€
38€
74€
86€

Quadre resum d’imports en funció de les possibles bonificacions les setmanes de 4 dies (Set 1)
PREUS AMB BONIFICACIÓ PER
GERMANS
CONDICIÓ PER
BONIFICACIÓ

Primer germà
inscrit

Segon germà
inscrit

Bonificació
Preu reduït
Descompte de 2€
Acollida i matí
50€
48€
Matí
40€
38€
Matí i menjador
70€
68€
Acollida, matí i menjador
80€
78€
*Els membres de l'AMPA tindran un 5% de descompte addicional

PREUS AMB BONIFICACIONS PER
FAMÍLIES MONOPARENTALS I/O NOMBROSES
Primer germà
Segon germà
Tercer germà
inscrit
inscrit
inscrit
(monoparental / nombrosa)
Descompte de 2€
Descompte de 2€
Descompte de 2€

48€
38€
68€
78€

48€
38€
68€
78€

48€
38€
68€
78€

COM BENEFICIAR-ME DE LES BONIFICACIONS?
Si tens dret a alguna de les bonificacions recollides anteriorment, tingues present les següents dades:
 A la fitxa d’inscripció (pàgina web), recorda indicar correctament quines bonificacions et són aplicables (a la
casella “Altres” de la fitxa).
 Caldrà que presentis la documentació pertinent per justificar dita bonificació: en cas de germans, les fitxes
d’inscripció de tots els germans; en cas de família monoparental i/o nombrosa, el carnet acreditatiu com a tal.
 Per als socis de l'AMPA: només cal indicar-ho a la casella "Altres" de la fitxa. Un cop comprovada la pertinença
amb l'associació, se us abonarà l'import corresponent al total del descompte en el proper rebut de l'escola.

COM FER EL PAGAMENT BONIFICAT?
En el resum d’imports de la inscripció, encara que hagueu marcat que teniu dret a alguna bonificació, veureu que us
surt l’import íntegre (sense descomptes).
Per poder fer el pagament bonificat, podeu optar per dues opcions:
- Realitzar el pagament a través del sistema de La Caixa, fent ingrés de TOT l’import que apareix a la inscripció.
Llavors acudir a una de les sessions d’atenció personalitzada amb el resguard de pagament i la inscripció per tal de
que us fem l’abonament de la bonificació un cop comprovat que us és aplicable.
- Realitzar el pagament directament en una de les sessions presencials d’inscripcions, on us calcularem l’import
amb bonificacions, un cop comprovat que us és aplicable.

COM FUNCIONA EL SISTEMA DE PAGAMENT?
El pagament de l’import de la inscripció del Casal d’Estiu es pot fer dues formes:



En efectiu: a l'entrada de l'edifici d'Infantil de 17:00 a 18:00, els dies següents: dijous 30 de maig, 6 i 13
de juny.
Amb targeta o transferència a través del sistema de pagament dels caixers de “La Caixa”. A
continuació expliquem el funcionament d’aquest sistema, en funció de com ho vulguis fer:
PER FER-HO AMB TARGETA O LLIBRETA "LA CAIXA"
Clicar les icones:
1.- "Altres"
2.- "Pagaments"
3.- "Sense codi de barres"
4.- "Col·legis i matrícules"
5.- "Amb el codi d'entitat "
6.- Introduir el codi del CASAL: 0188021
7.- Introduir la informació que demana
AMB TARGETA D'ALTRES ENTITATS
Clicar les icones:
1.- "Més operacions"
2.- "Col·legis, matrícules, pagaments a tercers"
3.- "Disposa de rebut?" No
4.- "Coneix el codi?" Sí
5.- Introduir el codi del CASAL: 0188021
6.- Introduir la informació que demana
Un cop s'hagi fet l'operació, s'imprimiran dos rebuts, un per la persona pagadora i l'altre per lliurar al Casal
PER FER EL PAGAMENT VIA TRANSFERÈNCIA
Dins la línea oberta corresponent, cal fer una transferència "a tercers".
Els passos que habitualment cal fer són:
1.- "Transferències i traspassos"
2.- "Pagaments sense conèixer el número de compte de destí"
3.- "A tercers"
4.- "Introduir el codi d'entitat (CASAL):" 0188021
Seguir les indicacions a partir d'aquí.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,
AEG Ben Enllà
Àlex Martínez
Telf. durant l’activitat: 605258583
e-mail: casaldestiu@gmail.com

