Calendari:
22 de desembre del 20 al 5 de gener del 21
DESEMBRE 2020
DL DM DX DJ DV DS DG
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

El pagament es realitzarà per transferència bancaria al número
de compte i seguint les instruccions que us farem arribar per
correu electrònic una vegada confirmada la inscripció.

GENER 2021
DL DM DX DJ DV DS DG
1 2 3
4 5
6 7 8 9 10

PREUS PER SETMANES
Del 28 al 31
de desembre

Del 4 al 5
de gener

Casal Complet
10% descompte

Opció A (9 a 13h) 30€
Opció B (9 a 15h) 57€

40€
76 €

20€
38€

81€
153,90€

Opció C (9 a 17h)

63€

84€

42€

170,10€

Servei d’acollida
Mati (8 a 9h)

9€

12€

6€

Opcions
horàries

Del 22 al 24
de desembre

Estructura del casal:
Dilluns i dimarts: Els dos primers dies de la setmana estaran
dedicats a acostar-nos al fil conductor mitjançant activitats, jocs i
tallers.
Dimecres: Anem a jugar a la platja (sempre que el temps ho
permeti).
Dijous: Sortides d’entorn (de 9 a 13h) Les aventures del casal
ens portaran a diferents indrets del municipi cm ara el parc
Vallmora o el parc dels Vivers on es tancarem el repte de la
setmana.

Horari diari:
•
•
•
•
•
•

Dinar:
Aquest any disposarem de servei de càtering de línia calenta, el
preu del menú són 5€/dia i ja està inclòs en el preu.
Les al·lèrgies i intolerància seran contemplades (caldrà
especificar-ho a la fitxa d’inscripció i adjuntar el certificat mèdic
en la documentació requerida).

Inscripcions:
Per sol·licitar plaça al casal és necessari enviar la fitxa
d’inscripció per correu electrònic a lleureka@gmail.com. (la
podeu descarregar per editar a https://lleureka.org/casalsinfantils/) Podran participar del casal els nens i nenes nascuts
entre el 2017 i 2008. El casal disposa d’un màxim de 40 places
sempre que les mesures sanitàries ens permetin aquest
aforament.

8.00 a 9.00h: servei d’acollida
9.00 a 11.00h: Activitat
11.00 a 11.30h: Esmorzar
11.30 a 13.00h activitat
13.00 a 14.30h: Dinar
14.00 a 17.00h activitat de tarda

Què cal portar: “Tot el material s’ha de marcar amb el nom”
•

Roba i calçat, còmode i que es pugui embrutar

•

Esmorzar i cantimplora

•

Muda de recanvi pels infants de 3, 4 i 5 anys (aquest material
el guardarem al casal i la retornarem l’últim dia)
En el cas de fer ús del servei de menjador, plat, coberts
(forquilla, cullera i ganivet) (aquest material el guardarem al
casal i la retornarem l’últim dia)

•

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de la protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides en aquest document passaran a formar part del fitxer propietat de Lleureka Projectes educatius
“casal 2020” amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del servei.

Data:
Localitat:
Tutor:
DNI:

signatura

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de la protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades recollides en aquest document passaran a formar part del fitxer propietat de Lleureka Projectes educatius
“casal 2020” amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del servei.

