
 Nom del nen/a__________________________________  
 
Curs___________________________________________  
 

PREUS DEL CASAL DE NADAL 
 

Tots els dies matí i tarda 115€ 
 

Tots els matins 85€ 
 

Dies esporàdics matí i tarda 15€ 
 

Dies esporàdics matí 12€ 
 

Menjador 6,20€ 
 
Autorització:  
 
En/Na ______________________________ amb DNI  
______________ autoritzo el meu fill/a _______________  
____________________a assistir al casal de Nadal de l’Escola  
Miquel Martí i Pol. Signatura i data: 

 
 
 
 

CASAL DE NADAL 
2014-15 

 

 
 
Dies 24,29,30,31 de desembre i 2,5 i 7 de gener. 

 
 

 Tots els 
dies 

Dies esporàdics 
24 29 30 31 2 5 7 

Matí         
Menjador         
Tarda         

  



Ja s’apropa el Nadal i com sempre, volem oferir als nens i nenes 
de l’escola un casal ple de sorpreses i d’activitats per gaudir 
d’aquestes dates.  
 
Els dies 24,29 de desembre i el 7 de gener farem el dia de la 
roda (podem portar patins o patinet), farem la festa de Cap 
d’any, prepararem el fanalet de reis i altres manualitats, i 
sobretot, jugarem, ens divertirem i gaudirem dels dies lliures 
amb activitats lúdiques i entretingudes.  
 
Com tots els anys, volem que els nens i les nenes siguin 
creatius, que gaudeixin i que s’ho passin bé. Intentarem que 
passin el millor Nadal possible i compartir-ho amb ells! 
 

 
 
 
Agrairem que torneu el full d’inscripció a secretaria abans  
del 15 de desembre 

Durant aquests dies continua havent-hi servei d’acollida matinal, 
a partir de les 7:45h (1,25€/1 tram i 2,30€/2 trams) però no de 
tarda.  
 
Recordeu que la puntualitat és molt important, per tal de fer les 
activitats correctament i de no alterar el funcionament del grup. 
L’horari del casal serà de 9:00h a 13:30h i de 15:30 a 17:00h  
 
Si no hi ha un mínim d’inscripcions el casal s’haurà 
d’anul·lar.  
 
Si el vostre fill/a té alguna al·lèrgia, pren algun medicament o té 
alguna necessitat especial, si us plau, indiqueu-nos-ho.  
 
Recordeu que tenim un telèfon per a qualsevol incidència 
relacionada amb el menjador o amb els casals: 692.632.839.  
 
Truqueu-nos i si no us podem atendre, deixeu-nos un missatge 
 

 
 


