Casal i activitats de Nadal
Torrefarrera 2016
Activitats:

Horaris:
De 9 a 14h amb
Mínim 8 nens/es

INIACIÓ ESPORTIVA,
TALLERS DE NADAL,
MÚSICA, BALLS,
servei d’acollida matinal a les 07:45h
ESCALADA, TIR AMB
per realitzar el servei matinal
ARC, PÀDEL,
FUTBOL, JOCS
TRADICIONALS……

i 10 nens/es per realitzar totes les activitats.

Horari d’un dia :

- De 9 a 10:00 primera activitat.

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:

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.

Data:

- De 10:00 a 10:30h
- De 10:30 a 11:30h
-De 11:30 a 12:30h
- De 12:30 a 13:30h
- De 13:30 a 14:00h

esmorzar
segona activitat
tercera activitat
quarta activitat
activitats passives

Més informació al poliesportiu
i als telèfons 973750934 - 636232875

Informa
ació genera
al:
L’AMPA de
e l’Escola La Creu
C
de Torre
efarrera i ell Grup Cent Peus
promouen unes
u
activitatts de Nadal,o
organitzadesp
per especialisstes
i monitorsd
d’activitats essportives i lúd
diques.
Preu i form
ma de pagame
ent:
SOCI
NO SOC
CI
Dia 23
8€
10€
Del 27 al 30
30€
40€
Del 2 al 5
30€
40€
Lesdos se
et
55€
75€
Per dia
8€
10€
El servei
s
d’acolllida matinalsserà gratuït pels socis de
l’AMPA i de 2,5€ per dia pelss no socis.
Les inscripcions
i
i el pagament es faran aban
ns del dia 21 de
dese
embre al pave
elló de Torref
farrera. Els dies puntuals es
podran pagar als monitors.
Nota: Els nens/es hau
uran de porttar esmorzarr i una bata
a o
samarreta vella per les activitats.

Acttivitats ad
daptadesa
cad
da grupd’ed
dat.
nes :
Els nens i nen
perimentarran
Exp
parrticiparan ,
aprrendran,
com
mpartiran,
man
nipularan,
tra
ansformara
an i
gau
udiran de les
l
dife
erents acttivitats
de forma lúd
dica i
dive
ertida.

L’arriba i recollida dels
d nens i neenes serà all pavelló.

Vine
e i gaudirràs de le
es nostre
es activita
ats .

