
  
LLEURE 3D I AMPA SOBIRANS  -  CASAL DE NADAL 2010 

 
Vols divertir-te per Nadal? Vols compartir amb els teus companys 

aquest dies de festa? Vine al Casal de Nadal de Sobirans! 
 

 
 
NIVELL 
P3 a 6è primària 
 
DURADA 
 23 de Desembre al 5 de 
Gener. 
 
ESPAI 
Escola Sobirans 
 
ACTIVITATS 
Tallers,jocs i excursions i 
activitats Nadalenques. 
 
CONCEPTES CLAU 
Nadal, Reis, pessebre i 
torrons. 
 
PROCEDIMENTS I VALORS  
Imaginació, atenció, 
manipulació, participació, 
confiança i respecte. 
 
COST DEL CASAL 
S.A.M  fixe :                25€ 
S.A.M esporàdic:       3€ 
Casal Matí i Tarda: 115€ 
Casal Matí:                 80€ 
Casal Tarda:              40€ 
Esporàdic Matí:        10€ 
Esporàdic Tarda:       5€ 
Esporàdic Dia:         15€ 
Menjador per dia 

• Fixe:     6,10€ 
• Esporàdic:     6,70€ 

 
DATA D’INSCRIPCIÓ 
 
A partir del 17 de 
Novembre fins el 10 de 
desembre al despatx de 
l’AMPA. 

    
 
 
 

 
 
OBJECTIUS 

 

• Divertir-nos mentre celebrem 
aquestes festes Nadalenques. 

• Comprendre la importància de 
conèixer les tradicions. 

 

               DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

És un proposta lúdica que es durà a 
terme durant els dies laborables de 
les festes Nadalenques a l’escola 
Sobirans, adreçada als nens/es de 
P–3 a 6è de primària. 
 

- L’horari del casal serà de 9h a 13h i 
de 15h a 17h. 
Hi haurà servei de S.A.M de 7.30 a 9h. 
- També hi haurà servei de menjador 
de 13h a 15h. 
- Els dies 24 i 31 de Desembre i el 5 de 
Gener el Servei del casal serà fins a la 
13h. excepte  els nens/es que es 
quedin al menjador que serà fins a les 
15h. 
 

- Per apuntar-vos caldrà que:  
 
1. Empleneu el full d’inscripció ( el 
podeu demanar a Teresa Villalmanzo 
cada dia al despatx de l’AMPA, de 17h 
a 19h)  
 
2. Formalitzeu el pagament al nº de 
compte indicat.  
 
3.Presenteu el full d’inscripció 
juntament amb el justificant de 
pagament al despatx o a la bústia de 
l’AMPA del 15 de novembre al 3 de 
desembre. 
 

Si teniu qualsevol dubte o consulta 
podeu adreçar-vos a 
lleure3d@gmail.com o bé als telèfons 
696.65.26.68 – 635.95.99.22  

mailto:lleure3d@gmail.com

