
Casal i activitats de Nadal  
Torrefarrera 2016 

 

Horari d’un dia : 
- De 9 a 10:00  primera activitat. 
- De 10:00 a 10:30h esmorzar 
- De 10:30 a 11:30h segona activitat 
-De 11:30 a 12:30h  tercera activitat 
- De 12:30 a 13:30h quarta activitat  
- De 13:30 a 14:00h activitats passives 
 
Més informació al poliesportiu  
i als telèfons 973750934 - 636232875  

Lloc: Pavelló i Complex Esportiu de Torrefarrera 
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Torns: dia 23 , 2on, del 27 al 30 de desembre i 
3er, del 2 al 5 de gener.  

 

 
 
 
 
 
 
Horaris: 
De 9 a 14h amb servei d’acollida matinal a les  07:45h                                                                       
Mínim 8 nens/es per realitzar el servei matinal  
                                                                i 10 nens/es per realitzar totes les activitats. 
 
 
 

 
 
  
 
  

Activitats:
 

INIACIÓ ESPORTIVA, 
TALLERS DE NADAL, 

MÚSICA, BALLS, 
ESCALADA, TIR AMB 

ARC, PÀDEL, 
FUTBOL, JOCS 

TRADICIONALS…… 
 

Inscripció 
Edat nen/a: ………………….. Telèfon de contacte:;……………………………………………… 
Dies que vindrà al casal;23____/27 ___/28____/29____30____/2____ 
3____/4____ /5____ al∙lèrgies……… 
En/Na______________________________ambDNI_________________com 
a pare/mare/tutor legal autoritzo a  __________________________________a 
participaran al Casal  i activitats de Nadal aTorrefarrera. Dono la meva autorització per poder 
desplaçar al meu fill/a als diferents espais i activitats  i 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.  
 
Signatura: Data:
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