Del 22 al 26 de novembre. Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte
de CAIXA PENEDÈS 2081 0329 43 3300001148 a nom del nen/a i fer arribar el resguard d’ingrés i el full
d’inscripció a la secretaria o a la bústia de l’Ampa..

L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn econòmic
s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10
abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici es retornarà el 80% de
l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% amb justificant mèdic, on especifiqui
la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

TORN A SM:
SM 23 i 24 de desembre de 2010 de 9h a 13h
TORN A AM:
AM 23 I 24 de desembre de 2010 de 9h a 17h

 20,50 euros
 37,00 euros

TORN B SM:
SM del 27 al 31 de desembre de 2010 de 9h a 13h
TORN B AM:
AM del 27 al 31 de desembre de 2010 de 9h a 17h

 51,00 euros
 92,00 euros

TORN C SM: del 3 al 5 de gener de 2011 de 9h a 13h
TORN C AM:
AM del 3 al 5 de gener de 2011 de 9h a 17h

 30,50 euros
 55,00 euros

TOT ELS TORNS SM:
SM del 23 de desembre al 5 de gener de 9h a 13h 94,35 euros (dte. 7’5%)
TOTS ELS TORNS AM:
AM del 23 de desembre al 5 de gener de 9h a 17h 170,20 euros (dte. 7’5%)
ACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9h:
9h Gratuïta
DESCOMPTE: 2% de descompte per al 2n germà en tots els torns.
D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CET10 Club, disposa d’un fitxer de
dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i
acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup CET10 i l’AMPA del centre on es realitzi l’activitat, per tal de permetre el compliment de la
seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. També consenteix els desplaçaments que s’hagin de fer durant el transcurs de l’activitat. D’acord amb
allò disposat en la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades al correu electrònic
administracio@cet10.org
No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per tal de donar suport visual a la nostra pàgina web i documents
d’informació corporativa

ESCOLA PERE IV

Objectius del casal “Un Nadal Prehistòric”:
Crear un entorn on a través del joc s’afavoreixi el desenvolupament integral
de l’infant.
Fomentar valors útils per la persona i la convivència amb els altres.
Potenciar la creativitat artística i plàstica dels infants participants.
Donar a conèixer que els humans no hem estat sempre iguals: l’evolució.
Valorar el llegat dels nostres avantpassats
Aquest Nadal ens convertirem en intrèpids arqueòlegs que acompanyats pel Matum, un
mamut prehistòric, gaudirem de mil aventures i desventures i descobrirem el món de la
Prehistòria.
TORN A:
23 i 24 de desembre de 2010

Indiqueu amb una creu les opcions desitjades:
 TORN A SM:
SM 23 i 24 de desembre de 2010 de 9h a 13h
 TORN A AM:
AM 23 I 24 de desembre de 2010 de 9h a 17h

Com era la terra fa tres milions d’anys? Com eren els primers habitants de la terra?
Activitats: Ambientem el casal en la prehistòria.
Taller de titelles
 20,50 euros
 37,00 euros




TORN B SM:
SM del 27 al 31 de desembre de 2010 de 9h a 13h  51,00 euros
TORN B AM:
AM del 27 al 31 de desembre de 2010 de 9h a 17h  92,00 euros




TORN C SM: del 3 al 5 de gener de 2011 de 9h a 13h
TORN C AM:
AM del 3 al 5 de gener de 2011 de 9h a 17h

 30,50 euros
 55,00 euros




TOT SM:
SM del 23 de desembre al 5 de gener de 9h a 13h
TOT AM:
AM del 23 de desembre al 5 de gener de 9h a 17h

 94,20 euros (dte. 7’5%)
 170,20 euros (dte. 7’5%)



ACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9h:
9h Gratuïta

DESCOMPTE: 2% de descompte per al 2n germà en tots els torns.
D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CET10 Club, disposa d’un
fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el que seran tractades les dades que vostè ens
facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup CET10 i l’AMPA del centre on es realitzi l’activitat, per tal de
permetre el compliment de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. També consenteix els desplaçaments que s’hagin de fer durant el
transcurs de l’activitat. D’acord amb allò disposat en la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte
d’aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.org
No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per tal de donar suport visual a la nostra pàgina web i
documents d’informació corporativa

TORN B:
Del 27 al 31 de desembre de 2010

Per a què feien servir les pedres? Què menjaven els homes prehistòrics?
Activitats: Taller de missatge de benvinguda d’any nou.
Gimcana de l’alimentació prehistòrica.
Sortida de matí a la piscina.
Sortida de matí al Museu Arqueològic de Catalunya: realitzarem un taller
sobre com vivien els nostres avantpassats.
TORN C:
Del 3 al 5 de gener de 2011

Has provat de comunicar-te sense parlar? Et sabries fer un vestit amb pells?
Activitats: Taller de creació d’en Matum, el nostre amic mamut prehistòric.
Gimcana a un parc de la ciutat on li farem un comiat al nostre amic Matum.
Jornada de jocs i joguines reciclades
Sortida de matí a la piscina.

