


INSCRIPCIONS PRESENCIALS: 
A l’espai Casa Pastors (C/Major,31) els dies 13, 14 i 15 de Juny amb horari de 10:00 a 13:00 i 
a les tardes de 17:00 a 19:00.

INSCRIPCIONS ON-LINE: 
Del 12 al 20 de juny a través de la web de Quiràlia. www.quiralia.cat

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu 
electrònic: anna@quiralia.cat

FORMA DE PAGAMENT:
Si la inscripció es fa via on-line, directament hi ha l’opció de pagar amb via transferència 
bancària. ES15 2100 0038 4002 0000 4918 CAIXA BANK

Important: en el moment de fer l’ingrés és imprescindible posar el NOM, COGNOMS, 
CURS i CASAL D’ESTIU de la nena o nen i sobretot portar el REBUT a Casa Pastors amb el 
responsable del casal. Exemple: Naiara Balcells, 3r_MONTGRÍ

Els casals d’estiu es realitzarà a les instal·lacions de l’escola Guillem de Montgrí. 

BEQUES - PROCEDIMENT: informació a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania (C/Dolors, 7 
tel.972758112).

L’Anfred, un personatge menut, juganer i un xic entremaliat,  
prendre’ns l’estiu s’ha proposat. Per descomptat que tots
 junts, nens i nenes i equip d’educadors/es, ho haurem 
d’evitar i, per tant, aquest serà l’inici del nostre Casal: superar tot un 
conjunt d’aventures, proves i reptes que ens permetin, a poc a poc, recuperar l’estiu.

HORARIS DEL CASAL
- 9:00h a 13:00h: Casal de matí
- 9:00h a 15:00h: Casal de matí amb servei de menjador (carmanyola)
- 15:00 a 17:00 Casal de tarda
- 9:00h a 13:30h i de 15:00 a 17:00: Casal de matí i tarda
- 9:00h a 17:00h: Casal de matí i tarda amb servei de menjador (carmanyola)

PREUS
- Casal una setmana de matí
- Casal una setmana de tarda
- Casal una quinzena de matí
- Casal una quinzena de tarda
- Servei de menjador amb carmanyola
Per tal de que aquests preus siguin vàlids hi ha d’haver un mínim de 10 nens i nenes en cada un dels serveis anteriorment esmentats

60 €
30 €

120 €
55 €

5 €


