
 

 

DATES · HORARIS I PREUS DEL CASAL 
x Podeu matricular els vostres fills/es per 

preus.  

Preus del Casal de Nadal  

 

x Com a serveis esporàdics us oferim:

 

 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ? 
x Dies de matriculació i forma de pagament
x Les matriculacions es faran a l’escola a l’oficina de l’AMPA entre e

Desembre dins els horaris Dilluns 
 El Casal es realitzarà sempre i quan arribem a un  mínim de
En aquest període de Casal NO 

x Seguint el funcionament de l’escola caldrà respectar els horaris d’entrada i sortida al Casal de Nadal, els 
alumnes que arribin 10 min tard, no podran accedir a l’escola fins les 11h, durant el inici del esmorzar i 
el temps lliure.  

x En el moment de fer la matrícula
o ingrés en efectiu al compte corrent 
portar juntament amb la fitxa d
 
Documentació necessària  per fer la matricula
Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la mare o el tutor 
legal.  
Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció.
Una fotocopia de la targeta 
La fotocòpia del carnet de 
Recepta medica si s’escau
Justificant bancari del ingrés del 100% del casal de Nadal
 
Es retornarà el import de la matriculació del casal en el cas d’una incidència major que es pugui justificar.

QUIN MATERIAL CAL PORTAR? 
x Material a portar durant el dia a dia del casal

Els alumnes d’educació infantil hauran de portar roba de recanvi
no s’ha utilitzat) l’últim dia que estiguin apuntats.
Roba còmode pel dia a dia 
L’esmorzar (es recomana que esmorzin a casa i portin una petita peça, com un suc o unes galetes)

SETMANES 

Torn de 3 dies (27-28-29 de Desembre)

Torn de 4 dies ( 2-3-4-5 de Gener 201

Torn de 7 dies (Tot el Casal)  

1 dia d'acollida matinal 8:00h a 9:00h
1 dia d'acollida matinal de 8:30h a 9:00h
1 dia de servei de menjador  13h a 17h

DATES · HORARIS I PREUS DEL CASAL  
Podeu matricular els vostres fills/es per torns de dies o per bloc de tot el casal, en els di

Com a serveis esporàdics us oferim: 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ? 
i forma de pagament 

Les matriculacions es faran a l’escola a l’oficina de l’AMPA entre els dies 15 de Novembre i 11 de 
Desembre dins els horaris Dilluns – Dimecres – Divendres (8h a 14h) Dimarts i Dijous (9h a 18h)
El Casal es realitzarà sempre i quan arribem a un  mínim de 20 places per torn establert.

En aquest període de Casal NO HI HAURÀ BEQUES NI AJUTS 
Seguint el funcionament de l’escola caldrà respectar els horaris d’entrada i sortida al Casal de Nadal, els 
alumnes que arribin 10 min tard, no podran accedir a l’escola fins les 11h, durant el inici del esmorzar i 

matrícula cal pagar el 100% del import del casal, a través de transferència bancària 
efectiu al compte corrent ES49-0182-3014-1202-0028-3478, en qualsevol oficina del BBVA.

portar juntament amb la fitxa d’inscripció el justificant bancari del ingrés.  

Documentació necessària  per fer la matricula 
Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la mare o el tutor 

Una fotografia de carnet adjunt a la inscripció. 
Una fotocopia de la targeta Sanitaria (CATSALUT) o bé l’assegurança medica privada. 

e vacunes actualitzat. 
si s’escau 

Justificant bancari del ingrés del 100% del casal de Nadal 

de la matriculació del casal en el cas d’una incidència major que es pugui justificar.

UIN MATERIAL CAL PORTAR?  
Material a portar durant el dia a dia del casal 

infantil hauran de portar roba de recanvi el primer dia del casal i ho tornarem (si 
’últim dia que estiguin apuntats. 

Roba còmode pel dia a dia  
recomana que esmorzin a casa i portin una petita peça, com un suc o unes galetes)

8:00 a 9:00h 8:30 a 9:00 9:00 a 13:00 9:00 a 15:00

de Desembre) 6,00€ 3,00€ 24,00€ 49€ 

5 de Gener 2018) 8,00€ 4,00€ 32,00€ 65€ 

14,00€ 7,00€ 50,00€ 108,00

1 dia d'acollida matinal 8:00h a 9:00h 3,00€
1 dia d'acollida matinal de 8:30h a 9:00h 2,00€
1 dia de servei de menjador  13h a 17h 10,00€

n els diferents horaris i 

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER FER L’ INSCRIPCIÓ?  

de Novembre i 11 de 
Divendres (8h a 14h) Dimarts i Dijous (9h a 18h)                   

places per torn establert. 

Seguint el funcionament de l’escola caldrà respectar els horaris d’entrada i sortida al Casal de Nadal, els 
alumnes que arribin 10 min tard, no podran accedir a l’escola fins les 11h, durant el inici del esmorzar i 

, a través de transferència bancària 
, en qualsevol oficina del BBVA. Cal 

Els fulls de matriculació omplerts amb totes les dades necessàries i signat per el pare, la mare o el tutor 

 

de la matriculació del casal en el cas d’una incidència major que es pugui justificar. 

el primer dia del casal i ho tornarem (si 

recomana que esmorzin a casa i portin una petita peça, com un suc o unes galetes) 

9:00 a 15:00 9:00 a 17:00 

 53,00€ 

 70,00€ 

,00€ 115,00€ 

€ 
€ 
€  



 

 

QUINES ACTIVITATS ES FARAN?
CASAL DE NADAL DESEMBRE 2017

 
 
 
 
 

CASAL DE NADAL GENER 2018

 
 
 

HORA DIMECRES 27 

9:00H 

9:30H 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS: 

Coneguem l’Oncle Buscall i la seva Folleta
JOCS DE CONEIXENÇA 

11:00h 

11:30H 
 
 
 
 

LA HISTÒRIA DEL TIÓ  
 

 DECOREM EL TIÓ DEL FERRER I GUÀRDIA
(Vestim al tió i fem-li dibuixos...)  

 

12:30H GIMCANA NADALENCA: 
Proves grans: Slackline, sacs gegants, esquís compartits i 

Kingball. 
Proves petits: Slackline, sacs individuals, xanques i 

equilibris de relleus 
 

13:30H L’ARBRE DELS DESITJOS: 
 Els desitjos de tots i de l’Oncle Buscall.

 
Mural de les emocions 

14:00H 

HORA DIMARTS 2 

9:00H 

9:30H 
 
 
 
 
 

APAREIX LA VELLA QUARESMA: 
ENCOMANEM-LI L’ESPERIT NADALENC 

 (Creem un ninot de neu) 
ESPECTACLE DE TITELLES I OMBRES XINESES

10:30h 

11:30H 
 
 
 
 
 

DONEM DE MENJAR AL TIÓ 
 

TALLER DE NADAL: 
Postals de Nadal amb pals de polo 

 

ENCOMANEM
(Creem una 

12:30H 
Maquillatge Nadalenc i Jocs Musicals 

13:30H 

L’ARBRE DELS DESITJOS:  
El desig de la vella Quaresma. 

 
 

Mural de les emocions 

14:00H 

QUINES ACTIVITATS ES FARAN? 
CASAL DE NADAL DESEMBRE 2017 

2018 

 

DIJOUS 28 DIVENDRES 29

ARRIBADA AL CASAL 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS:  
Coneguem l’Oncle Buscall i la seva Folleta. 

DONEM DE MENJAR  
AL TIÓ 

 
APAREIX EL REI CARNESTOLTES:  

ENCOMANEM-LI L’ESPERIT NADALENC  
(Fem mascares nadalenques) 

APAREIX LA FADA DE LES DENTS: 
ENCOMANEM

(Fem mural 

ESMORZAR 

DECOREM EL TIÓ DEL FERRER I GUÀRDIA 
 

 DONEM DE MENJAR AL TIÓ 
 

TALLER DE NADAL 
(Tionets pel tió) 

DONEM DE MENJAR AL TIÓ.

JOC LLIURE AMB 
L’ARBRE DELS DESITJOS: 

El desig del la fada de les dents

Proves grans: Slackline, sacs gegants, esquís compartits i 

Proves petits: Slackline, sacs individuals, xanques i 

 
JOCS GEGANTS 

 
TALLER DE NADAL:

Postals de Nadal amb pals de polo

Els desitjos de tots i de l’Oncle Buscall. 
L’ARBE DELS DESITJOS:  

El desig del Rei Carnestoltes 

 
 

Mural de les emocions 

L’ARBRE DELS 
El desig del la fada de les dents

Mural de les emocions

RECOLLIDA I FINS DEMÀ 

DIMECRES 3 DIJOUS 4 

ARRIBADA AL CASAL 

 
 

BOMBOLLES DE SABÓ GEGANTS 
ESPECTACLE DE TITELLES I OMBRES XINESES 

 
APAREIX EL CAVALLER JORDI: 

ENCOMANEM-LI L’ESPERIT NADALENC:  
(Fem videos per felicitar el Nadal a les 

families.) 

ESMORZAR I TEMPS LLIURE 

 
DONEM DE MENJAR AL TIÓ 

 
APAREIX EL DRAC DE SANT JORDI: 

ENCOMANEM-LI L’ESPERIT NADALENC  
Creem una història de Nadal amb el drac de 

Sant Jordi) 

 
DONEM DE MENJAR AL TIÓ 

 
 

Taller de Nadal: 
Les cartes pel Rei Melchor  

 
Cantem Nadales. 

Creem la nadala del casal 

RELAXACIÓ I LLEGENDES 
 (La  història del home dels mil nassos)   

L’ARBRE DELS DESITJOS:  
El desig del Drac de Sant Jordi. 

 
 

Mural de les emocions  

L’ARBRE DELS DESITJOS: 
 El desig del cavaller Sant. Jordi. 

 
 

Mural de les emocions  

RECOLLIDA I FINS DEMÀ 

DIVENDRES 29 

 
APAREIX LA FADA DE LES DENTS:  

ENCOMANEM-LI L’ESPERIT NADALENC:  
(Fem mural del Nadal arreu del món) 

DONEM DE MENJAR AL TIÓ. 
 

JOC LLIURE AMB JOGUINES DE CASA. 
L’ARBRE DELS DESITJOS:  

El desig del la fada de les dents 

TALLER DE NADAL: 
Postals de Nadal amb pals de polo 

 

L’ARBRE DELS DESITJOS: 
El desig del la fada de les dents 

 

 

Mural de les emocions 

DIVENDRES 5 

 
 

APAREIX EL REI MELCHOR 
   (Entreguem-li les cartes) 

 

 
FEM CAGAR EL TIÓ. 

L’ARBRE DELS DESITJOS:  
El desig del rei Melchor. 

 
LA TRACA FINAL: LA POCIMA MÀGICA 
AMB DESITGOS DE L’ONCLE BUSCALL 

 
 

CINEFORÚM NADALENC 
  



 

 

 
Full d’inscripció Casal de Nadal 
 

Dades personals del participant:
 

Nom:____________________________________

Cognoms_________________________________
 

Data de naixement:______/________/_
 

Adreça:__________________________
 

Telèfon de casa:_________________
 

Nom del pare/tutor:______________
 

Nom de la mare/tutora:______________
 

Té algun germà/na apuntat al casal? Si____ NO_____ Nom del
 

x Autoritzo que el meu correu pugui ser utilitzat per rebre informació i ofertes de l’empresa Serveis Educatius Mes temps Lliur
.  

Feu una creu les setmanes i l’horari que us interessa 

 

 
 

Informació sanitària: 
 

Malalties més  freqüents:_____________________________________________
 

Al·lèrgies:_______________________________________________________________________________
 

Ha de prendre algun 
medicament?__________________
 

Pateix alguna disminució física i/o  
psíquica?______________________________________________________________
 

Requereix alguna atenció personal d’algun monitor o 
vetllador?__________________________
 

És obligatori adjuntar: 
 

La targeta sanitària (fotocòpia) ·Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem
de vacunes (fotocòpia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETMANES 
Torn de 3 dies (27-28-29 de Desembre)

Torn de 4 dies ( 2-3-4-5 de Gener 2018)

Torn de 7 dies (Tot el Casal)  

e Nadal 2017 Ampa Escola Torrent d’en Melis  

Dades personals del participant: 

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____/__________curs actual:___________ 

_______________________________Població:__________________

__________Correu electrònic:________________________________________

______________________mòbil:_________________________Tlf Feina:__________________

___________________mòbil:__________________________Tlf Feina:

Té algun germà/na apuntat al casal? Si____ NO_____ Nom del germà/na___________________________________

Autoritzo que el meu correu pugui ser utilitzat per rebre informació i ofertes de l’empresa Serveis Educatius Mes temps Lliure s.l

Feu una creu les setmanes i l’horari que us interessa  

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________Dosi:________________________________

_________________________________________________________________________

Requereix alguna atenció personal d’algun monitor o 
______________________________________________________________________________

Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem

8:00 a 9:00h 8:30 a 9:00 9:00 a 13:00 9:00 a 15:00

29 de Desembre) 

5 de Gener 2018) 

______________CP:________ 

______________________ 

__________________  

Feina:_________________  

germà/na___________________________________ 

e s.l 

__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________ 

_________________________ 

_______________________ 

Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem ·Carnet 

FOTOGRAFIA 

9:00 a 15:00 9:00 a 17:00 



 

 

 
Autorització familiar: 
 

Jo__________________________________________________________________
com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal de Nadal 
2017 que Serveis Educatius Mes Temps Lliur
i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i les sortides que es fan fora l’escola (sortides matinals, 
excursions de tots el dia), estan d’acord amb ella i autoritzan
pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta 
autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les deci
necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També autoritza a la cessió de les dades personals de l’alumne/a, 
d’acord amb la llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades personals    
   

Signatura  del pare/mare/tutor  

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la llei 
15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. 
el meu fill/a pugui sortir en fotografies
Serveis Educatiu Mes Temps Lliure Sl

 

Signatura  del pare/mare/tutor 

    

 

Autoritza a què el seu fill/a surti sol del casal quan acabi l’hora 

 

Signatura  del pare/mare/tutor 

 

No deixarem marxar cap alumne sol a casa sense aquesta autorització signada. Serveis Educatius Mes Temps Lliure 
SL no es fa responsable de qualsevol incident sofert un cop el participant sigui fora de 

 

 
 
 

Jo__________________________________________________________________amb DNI____________________ 
com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal de Nadal 

que Serveis Educatius Mes Temps Lliure SL, organitza a l’escola. Que coneix tota la normativa de funcionament 
i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i les sortides que es fan fora l’escola (sortides matinals, 
excursions de tots el dia), estan d’acord amb ella i autoritzant a què hi participi, poden agafar, si s’escau, transport 
pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta 
autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin 
necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També autoritza a la cessió de les dades personals de l’alumne/a, 
d’acord amb la llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades personals     

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la llei 
15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. 

fotografies i/o vídeos i que aquests puguin ser publicats a la web i a les xarxes Socials
Serveis Educatiu Mes Temps Lliure Sl 

  

  

Autoritza a què el seu fill/a surti sol del casal quan acabi l’hora matriculada 

No deixarem marxar cap alumne sol a casa sense aquesta autorització signada. Serveis Educatius Mes Temps Lliure 
SL no es fa responsable de qualsevol incident sofert un cop el participant sigui fora de l’escola. 

 

 

 

DNI____________________ 
com a mare/pare/tutor/a de__________________________________, autoritzo a participar en el Casal de Nadal 

e SL, organitza a l’escola. Que coneix tota la normativa de funcionament 
i la programació d’activitats que es fan dintre de l’escola i les sortides que es fan fora l’escola (sortides matinals, 

t a què hi participi, poden agafar, si s’escau, transport 
pel seu trasllat. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta 

sions mèdiques que siguin 
necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També autoritza a la cessió de les dades personals de l’alumne/a, 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la llei 
15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. Autoritza que 

i que aquests puguin ser publicats a la web i a les xarxes Socials de 

  

No deixarem marxar cap alumne sol a casa sense aquesta autorització signada. Serveis Educatius Mes Temps Lliure 
 


