
 



Per a nens/es de P3 a 4t de primària (Nascuts anys 2002-2008) 

Modalitats i torns: 

• Mes de juny + juliol, del 25 de juny al 31 de juliol 
• Mes de juliol, del 2 al 31 de juliol. 
Interessats en el mes, o setmanes, d’agost cal fer pre-inscripció. En cas d’arribar al mínim 
s’ofertarà el servei de casal de 9 a 13h 

Inscripció per MES o SETMANES: 

• Setmana 1, del 25 al 29 de juny 
• Setmana 2, del 2 al 6 de juliol 
• Setmana 3, del 9 al 13 de juliol 
• Setmana 4, del 16 al 20 de juliol 
• Setmana 5, del 23 al 27 de juliol 

• Setmana 6, dies 30 i 31 de juliol (preu proporcional de 2 dies) 

Preus: 

Modalitat / Torn Setmana Mes de juliol Setmana de Juny + 
Mes de Juliol 

Dates: Setmana a escollir Del 2 al 31 de juliol Del 25 de juny  
al 31 de juliol 

Matí, de 9 a 13h 
 

45 € 165 € 200 € 

Matí + Menjador, 
 de 9 a 15h 

81 € 310 € 375 € 

Tot el Dia 
 de 9 a 17h 

95 € 375 € 450 € 

Matí i Tarda  
De 9 a 13, i  15 a 17h 

58 € 230 € 280 € 

Acollida Matinal 
De 8 a 9h 

9 € 33 € 40 € 

 

Preus per als participants de les ESTADES ESPORTIVES: 

Modalitat / Torn Setmana Mes de juliol Setmana de Juny + 
Mes de Juliol 

Dates: Setmana a escollir Del 2 al 31 de juliol Del 25 de juny 
 al 31 de juliol 

Servei Menjador, 
 de 14 a 15h 

30 € 115 € 140 € 

Menjador + Tarda* 
 de 14 a 17h 

47 € 180 € 220 € 

(*) Consultar en el moment de fer la inscripció 

Els tons es tiraran endavant amb un mínim de 15 participants per franja horària, tret de l’Acollida 

matinal i les Tardes on el mínim serà 7-8 participants. 

Descomptes per a germans: 

Aplicarem un descompte del 10% en la quota del 2n germà, i del 20% en la del tercer germà. Els 
germans han de venir tots al casal, i l’odre dels germans es fixa pel preu de la inscripció.  
 

Com inscriure’s: 

1.- Ompliu el full d’inscripció i entregueu-l’ho el dijous 31 de maig a la reunió informativa del casal, 
o divendres 1 de juny de 16’30 a 18h. A la biblioteca de l’escola. També el podeu demanar per e-
mail a totoci@totoci.net 

2.- Ingresseu al c/c de TOTOCI l’import de la inscripció del vostre fill/a. Feu constar el nom del 
nen/a com a beneficiari de l’ingrès. Si heu fet la inscripció per e-mail demaneu-nos si la liquidació 
a ingressar és correcte. 

Ingrès a: 0081-0146-55-0001158517 (Banc Sabadell) /  2081-0444-11-3300001458 (Caixa Penedès) 


