Viu el Nadal al Puri!!
Les AMPA DE LES ESCOLES:
Taula Rodona, Turonet, Onze Setembre, Pilarín Bayés, Lola Anglada i Purificació Salas.
Organitzen un Casal de Nadal dirigit a tots els nens i nenes del poble on els infants
seran els protagonistes.
Durant les vacances de Nadal els infants podran gaudir d’una programació lúdica i
educativa ambientada en les tradicions nadalenques.
Casal Lúdic i esportiu on totes les activitats estan adaptades a les edats dels
participants.

Jocs i esports

Tallers i manualitats

Música, balls i cançons

Objectius:
 Fomentar la imaginació i la creativitat a través del joc i de les diverses propostes
educatives.
 Cooperar a les activitats en grup, afavorint les relacions interpersonals.
 Promoure entre els nens i nenes unes normes de convivència i respecte mutu.
 Conèixer les tradicions nadalenques des d’una perspectiva lúdica-educativa.
Dates del Casal:
1r torn

27, 28 i 29 desembre

2n torn

2, 3, 4 i 5 gener

Horaris

9:00 a 14:00h. (SENSE DINAR)
9:00 a 15:30h. (AMB DINAR)

Acollides

Des de les 8:00h fins les 9:00h
Des de les 15:30 fins 17:00h

El Casal es realitzarà a l’escola Purificació Salas Xandri.

Inscripcions

Del 20 de novembre a l’1 de desembre. Les podeu fer

b

presencials o per internet a extraescolars@ampapurisalas.cat
Si les feu presencials el nostre horari és de dilluns a dijous 9:00 a 15:00h. i de 16:30
a 18:00h. divendres de 9:00 a 15:00h.
Documentació

b

 Fotocòpia de la targeta sanitària.
 Fotocòpia del Carnet de Vacunes.
 1 Foto mida carnet o fotocòpia en color.
 Full d’inscripció del casal.

Preus casal

b
De 9:00 a 14:00h. sense dinar
De 9:00 a 15:00h. amb dinar

1 dia

Del 27 al 29 de
desembre

Del 2 al 5 de
gener

17 €

47 €

63 €

66 €

89 €

23 €
Acollides matí
9:00
a 15:30h
De 7:30 a 9:00 h
5€
De 8:00 a 9:00 h
4€
27 de desembre
De 8:30 a 9:00 h
3,50 €
Acollides tarda
28 de desembre
De 15:30 a 17:00 h
5€
29 de desembre
De 15:30 a 16:30 h
4€
2
de
gener
De 15:30 a 16:00 h
3,50 €
Amb dinar

Sense dinar
9:00
12 €a 14:00h

9€
5€

16 €
11 €
7€

12 €
9€
5€

16 €
11 €
7€

Acollides
matí i tarda

3 de gener



Esporàdic a dinar al casal preu 7,30€



Als nens/es que no són socis de cap AMPA organitzadora, se’ls cobrarà 5€

4 de gener
5 de gener

Normativa
Bàsica
Preus casal
Podran participar a l’activitat aquells participants que hagin realitzat la inscripció dins els terminis
b no tinguin cap deute econòmic amb cap de les AMPA organitzadores, presentin tota la
establerts,
documentació necessària en el moment de la inscripció, i hagin pagat la totalitat de l’activitat abans del
seu inici.
En cas de no arribar al mínim de 15 infants inscrits al casal i 15 a les acollides, el servei no es portarà a
terme.
Un cop fet el recompte de les inscripcions, penjarem la informació al web de l’AMPA.
L’import total de la inscripció haurà de ser abonat en la seva totalitat abans del 16 de desembre.
En el cas de donar-se de baixa del casal de Nadal, es retornarà el 100% si la cancel·lació es fa mínim 5
dies abans de l’inici de l’activitat, si es fa després sols es retornarà el 50% i un cop iniciada l’activitat
no es retornarà cap quantitat.
En el cas que el nen/a no sigui de l’escola Purificació Salas, s’haurà d’indicar el número de compte on
carregar els rebuts.

