
AMPA ESCOLA RIU SEGRE 
Avinguda de Tortosa, 86. 25005 Lleida 

Telf: 686 11 26 69 
E-mail: ampa_riusegre@hotmail.com        

 

Benvolgudes famílies, 

Ja teniu a la vostra disposició tota la informació per al proper Casal  de Vacances. El termini d’inscripcions 

queda obert fins al dia 28 de març, per tal de poder tenir una bona organització.  

Es duran a terme activitats divertides i creatives, amb diferents propostes, jocs tradicionals, tallers 

científics i moltes sorpreses més!. 

S’ofereix la possibilitat de servei de menjador amb carmanyola de casa als infants que es quedin a l’acollida 

de migdia de 14:00h a 15:00h. 

Una vegada tancat el termini d’inscripcions s’enviarà a les famílies el dossier amb la planificació del casal. 

Passos per formalitzar l’assistència al casal: 

1. Omplir el formulari online següent: 

https://forms.gle/EopjTWdB9mtky3ja8 

Abans de començar a omplir el formulari prepareu els diferents documents que haureu d’adjuntar a 

la inscripció.  

- Targeta sanitària de l'infant. 

- Autorització de sortides pels voltants de l'escola i drets d'imatge. 

- Autorització per la recollida de l'infant en absència del pare/mare/ tutor/a. 

Una vegada finalitzat el termini si el nombre d’inscripcions no està complet no hi haurà cap 

problema en acceptar una nova sol·licitud.  

 

2. Realitzar el pagament. 

Qualsevol de les opcions que a continuació es detallen han de ser realitzades abans del dia 5 

d’abril. 

➢ Es podrà realitzar el pagament al mateix moment de la inscripció en efectiu al despatx AMPA 

a l’horari d’atenció a les famílies.  

➢ Realitzar la transferència de l’import total al compte bancari i enviar el resguard per adjuntar 

a la inscripció al correu electrònic de l’AMPA. 

Feu constar el nom i cognoms de l’alumne/-a al concepte. 

CAIXA GUISSONA 

ES76 3140 0001 9100 1228 2200 

 

NO ES RESERVARÀ CAP PLAÇA SENSE ESTAR L’INGRÉS FET. 
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Normativa per realitzar una devolució 

En cas de no poder assistir al Casal, una vegada feta la inscripció i el cobrament corresponent: 

 

- Una vegada realitzada la inscripció i finalitzat el termini d’entrega, no es retornarà l’import total. 

L’AMPA retornarà el 65% de l’import abonat. 

- Una setmana abans d’iniciar el Casal no es farà la devolució de l’import, però es podrà fer servir 

aquest import en qualsevol dels serveis que AMPA ofereix durant el curs. 

- Una vegada iniciat el Casal, en cas de baixa per confinament o malaltia, no es retornarà l’import 

del casal.  

 

 

PREUS CASAL DE SETMANA SANTA 

 

 

 

 

 

 

10% de descompte per als germans/es 

 

 SERVEI SOCI NO SOCI 

Únic  Torn 

De l’11 al 14 d’abril 

Horari casal 9-14h  45€ 60€ 

Acollida de 8-9h (Tot el torn) 10€ 15€ 

Acollida migdia de 14h a 15h (Tot el torn) 10€ 15€ 

 Acollida esporàdica (Sigui al matí o migdia) 3€ 4€ 
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