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INDICACIONS COMUNES 
 

Els preus de les activitats del Casal 2021 són: 

Activitat d’acollida i matí (de 7:50h a 13:00h): 67€/participant/setmana 
Activitat de matí (de 9:00h a 13:00h): 55€/participant/setmana 
Activitat de matí i menjador (de 9:00h a 15:00h amb dinar inclòs): 97€/participant/setmana 
Activitat d’acollida, matí i menjador (de 7:50h a 15:00h amb dinar inclòs): 109€/participant/setmana 
 

La setmana 1 del Casal 2021, té una durada de 4 dies. Per això s'aplicarà un preu reduït: 

Activitat d’acollida i matí (de 7:50h a 13:00h): 60€/participant/setmana 
Activitat de matí (de 9:00h a 13:00h): 50€/participant/setmana 
Activitat de matí i menjador (de 9:00h a 15:00h amb dinar inclòs): 85€/participant/setmana 
Activitat d’acollida, matí i menjador (de 7:50h a 15:00h amb dinar inclòs): 95€/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. 
 

Quadre resum d’imports  
 PREUS PER PARTICIPANT 

 Setmanes de 5 dies Setmana de 4 dies 

Acollida i matí 67€ 60€ 

Matí 55€ 50€ 

Matí i menjador 97€ 85€ 

Acollida, matí i menjador 109€ 95€ 

 

COM FER EL PAGAMENT? 
 

El pagament de l’import de la inscripció del Casal es pot fer dues formes: 
 En efectiu: a l'entrada de l'edifici d'Infantil de 17:15 a 18:00, els dies següents d’atenció presencial: 

divendres 28 de maig, 4 de juny i dijous 10 de juny. 
 Amb targeta a través del sistema de pagament dels caixers de “La Caixa”: 

 
AMB TARGETA O LLIBRETA “LA CAIXA” AMB TARGETA D’ALTRES ENTITATS 

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 

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 

 
 Amb transferència bancària:  

Un cop a dins la línea oberta corresponent, cal fer una transferència "a tercers".  
Els passos que habitualment cal fer són (poden variar segons el banc d’origen):  
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,  
 

 

CASAL DE  BÀSQUET 

e-mail: casaldestiu@gmail.com 

mailto:casaldestiu@gmail.com

