
EL CASAL 

Les vacances de Nadal ja són a tocar, i per aquest motiu l´AMPA de l´escola Santa 

Maria  d´Avià posa a la vostra disposició el Casal de Nadal, adreçat a nens i nenes 

de P3 fins a 2n d´ESO. Enguany  anirà a càrrec del grup Esplai d´Avià.         

HORARIS          

-CASAL :   de 9h a 13h                                                                                                                                    

-ACOLLIDA :   de 8h a 9h. i  13h a 14h (inclosa en el preu del casal).                                                                                                                              

-MENJADOR:  de 13h a 15h. 

INSCRIPCIONS 

Per inscriure-us cal descarregar el full d´inscripció del casal i el full de domiliciació 

bancària penjats al blog de l´AMPA (http://ampavia.wordpress.com/casals/ ).Cal 

emplenar-los correctament i fer-los arribar a la secretaria de l´escola, juntament 

amb la documentació necessària que us detallem en aquest fulletó abans del 

dilluns 10 de desembre.                                                                                             

També podreu trobar el full d´inscripció i el full de la domiciliació bancària en 

format paper a la secretaria de l´Escola.                                                                          

Cal remarcar que no s´acceptarà cap inscripció després del dilluns 10 de 

desembre. 

PAGAMENTS 

  -El pagament es farà mitjançant la domiciliació bancària. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA          

-Fotocòpia de la tarja del Servei Català de la Salut o d´una mútua.                        

-Fotocòpia de la tarjeta de vacunes.                                                                                     

-Una fotografía de carnet.          

                                                                       

TARIFA SOCIS AMPA/NO AMPA                                                                                                                             

Casal:                                                                                                                              

24,27.28  de desembre 2012…..……………………………..……….................30€/45€    

31 desembre, 2,3 i 4 gener de 2013……….….………………..…………………40€/55€ 

27,28 des. i 2,3,4 de gener………………………………………………………..……50€/65€ 

Servei de Menjador:                                                                                                

Preu dia del servei…………………………………………………………………………..…7€/8€ 

(servei a partir d´un mínim d´usuaris apuntats)                                                                    

REUNIÓ INFORMATIVA ALS PARES 

Per  a tots els pares que volgueu saber més coses o informar-vos sobre el 

casal de Nadal d´enguany, es farà una reunió informativa el proper dilluns 

10 de desembre a ¾ de 5 de la tarda a la biblioteca de l´escola Santa Maria 

d´Avià. 

NOTES 

-En el cas que algun nen/a tingui una conducta inadequada i perjudiqui el             

funcionament del casal, els responsables de les activitats es veuran obligats 

a expulsar-lo.                                                                                                               

-No es  retornarà l´import de la inscripció excepte en cas de força major   

degudament justificada. 

-EL PARC DE NADAL GRATUÏT PER TOTS ELS INFANTS DEL CASAL (29 i 30 

de desembre de 4 a 8 de la tarda). 

PROGRAMA D´ACTIVITATS: “EL MÓN DELS ESQUIMALS” 

-DIA DELS SENTITS,ROADBOOK,EL DIA AL REVÉS,EL MERCAT DEL 

ESQUIMAL,CONCURS,GINCAMA,JOCS DE PISTES,JOCS DE ROL I BINGO 

ESQUIMAL (activitats d´interior i d´exterior).                                                    


