
 CASAL NADAL  DEL 27 DESEMBRE AL 5 GENER  

 CASAL NADAL 

Petits : de 3 a 6 anys: viure el Nadal amb jocs, activitats i sortides per descobrir com és el 

Nadal al voltant de la nostra escola. Ens visitarà un “Elfo”, “un patge” i buscarem regals... la nostra 
muntanya parlarà!! 
Aquest Casal tindrà una programa que farem cada dia; perquè ara és NADAL I DEIXEM DE BANDA 

ELS HORARIS per endinsar-nos en el món del jocs, i de la il·lusió. Cada dia al mati farem una activitat lúdica 

l’interior i després sortirem al pati i farem ESPORT I JOCS . Tenim preparats un ventall d’activitats tan 

LÚDIQUES com ESPORTIVES on el  món dels CONTES DE NADAL ens ajudaran a planificar cada dia. No 

oblidarem que es temps de REGALS  i ells tindran els seus. Serà un casal ple de màgia.. diversió i moltes 

sorpreses pels nostres menuts.  

Grans: de 7 a 14 anys. En aquest dies de NADAL , de vacances amb els més grans farem un seguit 

d’activitats on ells seran els protagonistes. Gaudirem de sortides amb els nostres MONOPATINS a 

l’exterior; baixarem al WORKPARK a fer activitats. Anirem d’excursió a la muntanya a passar el matí. 

Agafarem la nostra BICI i farem un tomb per un circuit preparat. I si aquestes activitats no venen de 

gust...?? no tinc bici... ??doncs hi haurà activitats alternatives: TEATRE, balls, MOLTA MÚSICA, dansa, 

psicomotricitat, TALLER DE CIRC, ESPORT, tallers MANUALITATS NADAL  i moltes sorpreses més. Es tracta 

de desconnectar, de passar-ho bé sense forçar a ningú. Serà un casal ple d’alternatives però amb un 

programa i uns monitors que dinamitzaran cada activitat.  

NOSALTRES: 
 

✓ Organització: AMPA ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 
✓ La Gestió: el món extraescolar. com (Trini). 
✓ Hi haurà una coordinadora: , i monitors/monitores segons ràtio (persones de l’equip de L’EMPRESA 

“EL MON EXTRAESCOLAR”): ALBERTO / Betty/ Laia/ Lorena  (equip de base); segons ràtio. 
✓ Desitgem doncs, poder fer-vos gaudir d’un magnífic casal amb nosaltres a l’escola Àngel Guimerà. 

 
PROGRAMACIO DE BASE.... AMB MODIFICACIONS SEGONS NECESSITATS DELS GRUPS: 
PETITS: 

HORARI BASE ACTIVITAT 

7:30-9:00 Acollida  

9:00- 10:30 Benvinguda: Bon mati!!   
Activitat interior (joc, taller, conte contes...) 

10:30-11h Esmorzar(cal portar-lo de casa) 

11h a 12:30 Jocs dirigits/ sortides muntanyeta/esport/ taller 
manualitat/ visita sorpresa. 

12:30-13h El nostre conte Nadal  

13h- 15h Dinem i juguem 

15:30- 17h Gimcana/ tallers manualitats/ esport/ sortida fira... 

17h-17:30/18h Espai ludo... GRANS I PETITS 

GRANS: 
HORARI BASE ACTIVITAT 

7:30-9:00 Acollida  

9:00- 10:30 Benvinguda: Bon mati!!   
Activitat LÚDICA: joc cooperatiu, joc expressió.. 

10:30-11h Esmorzar(cal portar-lo de casa) 

11h a 13H Activitat esportiva/ sortida skate/bici/ teatre... 

13h- 15h Dinem i juguem 

15:30-17h Activitats dirigides lúdiques i esportives / temps 
creació  

 



 CASAL NADAL  DEL 27 DESEMBRE AL 5 GENER  
DADES DEL / DE LA PARTICIPANT 
Cognoms: _______________________________ Nom: _________________  

Curs : ________ ESCOLA:________________________ 

Telèfons: __________________/________________/___________ 

Adreça:_____________________________________ 

E-Mail de contacte (família) : 
_____________________________________________________ 
 Casal NADAL : (MARQUEU AMB UNA X) 

➢ OPCIÓ A:  
l    27,28,29 DESEMBRE  

➢ OPCIÓ B:  
 2,3,4, 5, GENER 

➢ OPCIÓ C: 
      DIES CONCRETS; CAL ESPECIFICAR ELS DIES : ___________________________ 

            el pagament és per dia i horari seleccionat. 

IMPORT SEGONS OPCIONS/ HORARI:    

-  DE 9 A 13h:    OPCIÓ A: 36€ __________________________ 
                                        OPCIÓ B: 45€/  ________________________ 
                                          OPCIÓ C: 20€/DIA ___________________________ 

- DE 9:00 A 15:00H:  OPCIÓ A:45€/  amb SERVEI CARMANYOLA______ 
                                       OPCIÓ B: 55€/  amb SERVEI CARMANYOLA ___ 
                                       OPCIÓ C : 30€/ DIA  amb  SERVEI CARMANYOLA ______ 

- DE 9:00 A 17H:   OPCIÓ A:60 € amb  SERVEI CARMANYOLA.__________ 
                                    OPCIÓ B:66€/ 4 DIES amb  SERVEI CARMANYOLA ____ 

                                         OPCIÓ C :37€ / DIA amb SERVEI CARMANYOLA ______ 

- MENU MASSANA: 5€/dia  

➢ SERVEIS ADICIONALS: 
1) Acollida de 7:30 a 9:00: 2,00€ /dia._________________________ 
2) LUDO: de 16:30 a 17:30: 2,00€ / dia.___________________________ 

3) SERVEI ESMORZAR:1,10€ /dia ___________________________ 

4) SERVEI BERENAR:1,10€/dia_____________________________ 
        

servei esporàdics: acollida mati: 7:30-9:00: 3,5€/ 8:00-9:00: 3,00€/ esmorzar/berenar portant-lo de casa: NO ES PAGA 

RES /setmana; esmorzar /berenar per dia: 1,80€ esporàdic  

TOTAL A PAGAR EN UN PAGAMENT __________€   NO SUMAR MENÚ MASSANA!! 

APLICAR DESCOMPTE!! I assenyalar: 

Transferència al compte de LA CAIXA (of. Pallejà): ES91/2100/0388/13/0200234238 amb el nom 

i cognoms del nen/a. 

Descompte AL CASAL ; ludo i acollida no tenen descomptes !!  NOMES 1 DESCOMPTE PER NEN!! 

     FAMILIA NOMBROSA 10%      15%   nens que fan les dues setmanes         

        FAMILIA MONOPARENTAL 10%                 SEGON GERMÀ 10% 

 

Important: MENU Massana es paga en efectiu cada divendres al acabar la setmana. NO es passa per banc. 

IMPORTANT: LA INSCRIPCIÓ AL CASAL NO SERÀ EFECTIVA SINO ES PORTA EL COMPROVANT DEL BANC AMB EL TOTAL 

DEL PAGAMENT EFECTUAT. (SENSE MENU MASSANA) A info@elmonextraescolar.com 

Importat: heu de descarregar a la web www.wlmonextraescolar.com tot el que cal portar al casal . 

 

Inscripcions fins el 16 de desembre!!   Mínim de 10 nens per engegar el casal!! SI NO ES FA AVISEM 

AMB TEMPS 

 

http://www.wlmonextraescolar.com/


 CASAL NADAL  DEL 27 DESEMBRE AL 5 GENER  
AUTOIRTIZACIONS  

Autorització: 

En /NA ,______________________________________________amb DNI________________ 

Autoritzo al meu fill/a____________________________________a assistir al CASAL NADAL 2017/18 a l’escola ÀNGEL GUIMERÀ DE 

PALLEJÀ   organitzat per l’AMPA i gestionada per l’empresa “El món extraescolar.com”. 

Signatura : 

 

 

Cessió de dades:  

En/NA,_________________________________________com a mare/pare/tutor legal de l’alumne_____________________________________de 

autoritzo a M. Trinidad Fernàndez Castillo, com gerent de “el món extraescolar.com” a fer  ús de les dades personals de l’alumne 

en compliment del que disposa la LOPD(llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 15/1999 ),podrà exercir els 

seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a la gerent de “el món 

extraescolar.com” 

Signatura : 

 

 

Difusió d’imatge: 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 

de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’equip educatiu DEL CASAL NADAL 

2017/18 gestionat per “el món extraescolar.com”, demana el consentiment als/les mares, pares o tutors legals per poder 

publicar fotografies on apareguin els vostres fills i filles i hi siguin clarament identificables. 

AUTORITZO: 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents al CASAL NADAL  2017/18: 

- Fotografies i filmacions destinades a la difusió de l’activitat .                        SÍ __ NO __ 

- Pàgina web de “el món extraescolar.com”                                                             SÍ___ NO__ 

 

Signatura : 

 

 

RECOLLIDA DEL CASAL NADAL 2017 ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ (PALLEJÀ) persones autoritzades 

AUTORITZACIÓ DELS PARES O TUTORS: (Cal omplir-lo: si les persones són diferents al pare/mare) 

En /NA:_ Amb D.N.I.   Autoritza a les persones  citades a recollir al meu fill/a del CASAL NADAL  2017 

escola Àngel Guimerà   de Pallejà. 

 _D.N.I.    

  _D.N.I.    

  _D.N.I.    

 


