
CASAL DE 
SETMANA  
SANTA
 DEL 15 AL 18 D’ABRIL 2019

Als tallers d’experimentació, 

utilitzarem com a fil conductor: 

“Els quatre elements” 

terra, aigua, foc, aire.

La intenció és apropar els nens/nes 

al món científic, despertant  

la seva curiositat.  

Farem experiments molt divertits 

adaptats a les diferents edats.

CASAL DE 
SETMANA  
SANTA
 DEL 15 AL 18 D’ABRIL 2019



GRAELLA D’ACTIVITATS
9:00h - 10:00h   
Tallers  d’experimentació

10:00h - 10:30h  
Esmorzar

10:30h - 12:30h 
Activitats esportives. 
Dilluns i dimecres podeu portar rodes: 
patins, patinets, bicis... Recordeu 
que per poder fer-ne ús, cal portar 
proteccions (casc, colzeres, genolleres 
i canyelleres).

12:30h - 13:30h    
Jocs dirigits, activitats dinàmiques, 
racons i ambients, jocs tradicionals, 
gimcanes, construccions...

13:30h - 15:00h  
L’hora de dinar i joc lliure!

15:00h - 16:30h  
Activitats  relaxades: jocs de taula 
tradicionals, trencaclosques, conta 
contes...

 

PREUS DEL CASAL  
DE SETMANA SANTA
Matí i tarda......... 17,50 €/dia
Matí..................... 14 €/dia
Menjador............ 6,20 €/dia 
(servei de cuina pròpia)

Durant aquests dies continua havent-hi 
servei d’acollida matinal a partir de les 
7:45h, però no hi haurà acollida de tarda.
7:45h - 8:45h....... 2,30 €
8:15h - 8:45h......... 1,25 €

HORARI:
Dies 15, 16, 17: de 9:00h a 13:30h  
i de 15:00h a 16:30h.
Dia 18: de 9:00 a 15:00h.

Recordeu que la puntualitat és 
molt important per tal de fer les 
activitats correctament i no alterar el 
funcionament del grup.
 

PERIODE D’INSCRIPCIÓ
Podeu descarregar-vos el full 
d’inscripció a www.miquelmartipol.net 
o recollir-ne una còpia a secretaria 
de l’AMPA. Cal entregar la inscripció 
abans del 29 de març a la mateixa 
secretaria.

SI NO HI HA UN MÍNIM D’INSCRIPCIONS, EL 
CASAL S’HAURÀ D’ANUL·LAR.

Per a qualsevol consulta o incidència relacionada 
amb el menjador o amb el casal: 692-632-839.
Truqueu-nos i, si no us podem atendre, deixeu-
nos un missatge de whatsapp.

Com cada any posem en 

marxa el nostre casal de 

Setmana Santa. Aquest any, 

aprofitant que s’apropa  

la primavera, disfrutarem de 

moltes activitats a l’aire lliure. 

Farem jocs, ambients,  

racons i esports de totes  

les disciplines!


