ACTIVITATS DE SETMANA
SANTA TORREFARRERA 2016
Activitats adaptades a
cada grup d’edat.

Els nens i nenes :

Vine i gaudiràs
de les nostres
activitats de futbol,
bàsquet, pàdel,
escalada, tennis,
dancekits,
creacions, tallers,
jocs i molt més.

Lloc: Escola La Creu de Torrefarrera i complex
esportiu
Activitats:
Dies:21,22,23,24 de març
Edats: De 3 a 12 anys,
La ruta del tresor

dels
esports

Experimentaran
participaran ,
aprendran, compartiran,
manipularan,
transformaran i
gaudiran de les diferents
activitats de forma
lúdica i divertida.

Fem la mona
De Pasqua
Jocs tradicionals
Balls, dancekits
i moltes activitats

Horaris:
De 9 a 14h amb possibilitat de servei matinal de 07:45
a 9 h (Mínim 8 nens/es per realitzar el servei matinal
i 16 nens/es per realitzar totes les activitats.

Informació general:
L’AMPA de l’Escola la creu de Torrefarrera i el Grup Cent
Peus promouen unes activitats de setmana santa, organitzades
per especialistes i monitors d’activitats esportives i lúdiques.

Horaris i dates:
Inici de les activitats: El dia 21 de març a les 09:00
(07:45) a l’escola la creu de Torrefarrera.
Nota: Els nens/es hauran de portar esmorzar i una bata o
samarreta vella per les activitats.

Preu i forma de pagament:
4 dies
Dia solt

SOCI
25€
8€

NO SOCI
30€
10€

Horari d’un dia :
- De 9 a 9:15h preparació del dia nens/es
i monitors.
- De 9:15 a 10:15h la ruta del tresor dels
esports.
- De 10:15 a 10:45h esmorzar
- De 10:45 a 12:00h la ruta del tresor 2
- De 12 a 13:15h creació i tallers
- De 13:15 a 13:45h jocs tradicionals
- De 13:45 a 14:00h preparació per la
sortida
Mes informació al poliesportiu
i al telèfon 636232875

El servei d’acollida matinal serà gratuït pels socis de
l’AMPA i de 2€ més per dia pels no socis.
Les inscripcions i el pagament es faran abans del dia 18 de
març al pavelló de Torrefarrera. Els dies puntuals es
podran pagar als monitors.
Inscripció

Edat nen/a: ………………….. Telèfon de contacte:;………………………………………………
Dies que vindrà al casal;21____/22 ___/23____/24____ al·lèrgies………
En/Na______________________________amb DNI_________________com
a pare/mare/tutor legal autoritzo a __________________________________a
participaran al Casal de setmana santa de Torrefarrera. Dono la meva autorització
per poder utilitzar les imatges del/la meu/va fill/a que pugui aparèixer en
fotografies o filmacions, referents a les activitats organitzades per l’AMPA,
l’ajuntament i el grup Cent Peus, d’acord amb el que disposa la llei 5/1983.

