Benvolgudes famílies,
Un any més hem preparat un casal de Nadal molt divertit i creatiu. A banda del tallers, dibuix i
manualitats, també farem esports, gimcana i festa de cap d'any.
Els nens i nenes tindran l’oportunitat de posar a prova i desenvolupar les seves habilitats
creatives i també gaudir i aprendre a traves del joc.
Dates i torns del Casal de Nadal :
1r torn: del 22 al 24 de desembre
2n torn: del 28 al 31 de desembre
3r torn: 4 i 5 de gener
Horaris del Casal :
De 9:00 a 14:00h. ( Sense dinar ) i de 9.00 a 15:30h. ( Amb dinar )
Servei d’acollida matinal des de les 8:00 h. i de tarda fins les 17:00 h.
A cada torn es faran les següents activitats:





Tallers i manualitats
Jocs de pistes
Jocs tradicionals
Activitats esportives





Música i ball
Sortides pel poble
Gimcanes

El Casal es farà seguint totes les recomanacions de prevenció de la Covid-19 establertes per la
Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures de prevenció incorporen l’adequació de les
activitats, els espais i els grups als protocols oficials.
Mesures contra la COVID-19





1 monitor/a responsable per cada grup de 10 nens/es.
Neteja i desinfecció de mans en entrar, sortir i durant les activitats.
Punts fixos de desinfecció i neteja per a cada grup.
Material d’us exclusiu per a cada participant.

Que cal portar:
 Un Petit esmorzar.
 Ampolla d’aigua o cantimplora.
 Calçat esportiu i roba que es pugui embrutar.
 Muda de recanvi per els mes petits.
 Mascareta
Cal marcar tot el que porti el nen/a amb el nom i cognoms.
L’entrada al casal serà per la Ronda Arraona

Preus Casal:
1r torn

2n torn

3r torn

22, 23 i 24

28, 29, 30 i 31

4i5

de 9:00 a 14:00

51,00 €

67,00 €

35,00 €

18,00 €

de 9:00 a 15:30

70,50 €

93,00 €

48,00 €

24,50 €

de 8:00 a 9:00

10,50 €

12,50 €

8,00 €

5,00 €

de 8:30 a 9:00

9,50 €

11,50 €

7,00 €

4,00 €

de 15:30 a 16:00

9,50 €

11,50 €

7,00 €

4,00 €

de 15:30 a 16:30

10,50 €

12,50 €

8,00 €

5,00 €

de 15:30 a 17:00

11,50 €

13,50 €

9,00 €

6,00 €

asseg.

6,00 €

Dies

1 dia solt

Acollides matí

Acollides tarda

esporàdic dinar

6,50 €

Inscripcions:
Període d’inscripció del 3 a l’ 11 de desembre.
Les inscripcions les podreu fer directament al link de la pagina principal.
Per completar la inscripció s’haurà d’adjuntar els següents documents a ser possible
escanejats. No acceptarem cap inscripció si no s’adjunten tots els documents que demanem al
correu ampa@ampapurisalas.cat

 Full d’inscripció i declaració responsable.
 Una foto.
 Fotocopia targeta sanitària.
 Fotocòpia de les vacunes.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a ampa@ampapurisalas.cat

