
CASAL DE NADAL 

2.013-14
La Volta al món en vuit dies
     23, 24, 27, 30 i 31 de desembre,
                 2, 3 i 7 de gener

      Mònica Subirana 636.23.45.86
                         Betlem Malo 676.10.70.50
                  Detotscolors@hotmail.com

CASAL DE NADAL CURS 13-14 

Com cada any, quan arriben les festes de Nadal, també arriba el Casal de 
Nadal de l'escola d'Avià. Enguany se'n farà càrrec DeTotsColors.
El Casal està adreçat a nens i nenes de P3 a 6è.

TEMÀTICA: LA VOLTA  AL MÓN EN 8 DIES

Cada dia viatjarem a un lloc diferent, així que els nens que vinguin cada dia al 
casal podran donar la volta al món i els que vinguin dies esporàdics podran 
viatjar a un d'ells.
Les activitats seràn variades: Tallers de reciclatge, jocs del món, sortides pels 
voltants de l'escola, danses i cançons, cuina del món, gincames, ... i estaran 
adaptades a les capacitats de cada nen depenent de les edats.

DIES, HORARIS I PREUS

Dies: 23, 24, 27, 30, 31, 2, 3 i 7

SERVEIS HORARIS TOTS ELS DIES DIES ESPORÀDICS

Horari Casal 9 a 13:30 63,00 € 10,00 €

Servei D'acollida 7:45 a 9:00 8,00 € 3,00 €

Dinar 13:30 a 15.00 46,00 € 6,00 €

- Preus IVA inclòs
- Mínim de 10 nens per dia.
- El pagament es farà per domiciliació bancària. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

- Fotocòpia de la tarja del Servei Català de la Salut o d´una mútua.                   
- Fotocòpia de la tarjeta de vacunes.  
- Full d'inscripció degudament omplert i segellat per l'entitat bancària.
- Fitxa mèdica degudament omplerta.  
- Tant el full d'inscripció com la fitxa mèdica cal imprimir-los del correu 
informatiu.
   

ALTRES INFORMACIONS

                                             
-  No es  retornarà l´import de la inscripció excepte en cas de força major   
degudament justificada.                 
- Per qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar correu electrònic.
- El termini màxim per presentar la inscripció a secretaria és el dijous dia
12 de desembre.
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