AFA PERE IV
INSCRIPCIONS:
INSCRIPCIONS
Del 4 al 8 d’abril de 2011. 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 de l’AFA (Esther Portillo) en els dies abans esmentats.
NORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONS
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.
PREUS:
PREUS
De 9h a 13h: 43,00 euros
De 9h a 17h: 76,00 euros
Acollida matinal: gratuïta

DILLUNS 18:
A què jugaven els egipcis?
Descobrirem que els egipcis eren amants dels jocs de taula: jugaven a jocs
semblants a l’oca. També els hi encantava jugar a l’aire lliure, feien
danses, cantaven, creaven joguines i finalment el daus! Durant la jornada
d’avui els experimentarem i podrem gaudir d’una jornada de jocs egipcis.

DIMARTS 19:
Els oficis i l’escriptura dels egipcis
Sabries desxifrar un jeroglífic? En sabries crear un? Quins missatges
secrets ens podem arribar a enviar gràcies a transformar lletres amb
símbols? L’activitat estrella d’avui serà un joc de pistes on haurem d’anar
superant proves gràcies a desxifrar els continguts dels jeroglífics.

DIMECRES 20:

Signatura

Data

Com vivien els egipcis? Quina importància tenia el riu Nil?
El riu durant l’estiu creixia i tot s’inundava, aleshores les terres es
fertilitzaven, i va ser gràcies a aquestes inundacions que Egipte no va ser
un desert. Aquestes crescudes del riu han estat tan importants fins el punt
que determinaven les estacions de l’any. El que farem avui serà evidenciar
com amb l’aigua neix la vida i quines coses podem aconseguir amb una
miqueta d’aigua.
Farem una remullada a la piscina, sortida de matí.

DIJOUS 21:

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

Per què les piràmides son triangles gegants ?
Avui descobrirem els motius que van portar als egipcis a crear aquestes
megaconstruccions amb forma de triangle gegant. Les piràmides han de ser
altes, li serveixen al Faraó per arribar al cel en un raig de sol triangular com
la significativa pedra Benben,... Construirem la nostra piràmide egípcia.

