
 1r TORN1r TORN1r TORN1r TORN    
Del 24/12 al 28/12Del 24/12 al 28/12Del 24/12 al 28/12Del 24/12 al 28/12    

2n TORN2n TORN2n TORN2n TORN    
Del 31/12 al 4/1Del 31/12 al 4/1Del 31/12 al 4/1Del 31/12 al 4/1    
*excursió inclosa 

De 9h a 13.30hDe 9h a 13.30hDe 9h a 13.30hDe 9h a 13.30h    31€ 47€ 

De 9h a 13.30h     De 9h a 13.30h     De 9h a 13.30h     De 9h a 13.30h     
i de 15h a 17hi de 15h a 17hi de 15h a 17hi de 15h a 17h    

    

38,5€ 
    

54€ 

De 9h a 15hDe 9h a 15hDe 9h a 15hDe 9h a 15h    51€ 71€ 

De 9h a 17hDe 9h a 17hDe 9h a 17hDe 9h a 17h    56€ 74,5€ 

-No es  realitzarà  el  casal  si  no  hi  ha  un  mínim   

de   participants.   En   aquest   cas   esmentat  es         

r e t o r n a r a n  e l s  d i n e r s .                                                                        

-Per tramitar  una  baixa  s’ha  d’avisar  per  correu           

electrònic o personalment abans de 7 dies naturals 

de   l’ inici   del   casal   per   retornar   el   80%   de   

l’import. En cas de comunicació posterior es        

retornarà el 50% amb justificant mèdic on especifiqui                     

la impossibilitat de realitzar el casal.                                                             

-Un cop iniciada l’activitat no es retornaran els di-

ners. 

- Fem un 3% de descompte a partir del 2n germà 
apuntat. 
- L’ acollida de 8h a 9h és gratuïta. 
- El berenar està inclòs per als nens que surten a les 
17h. 
- L’excursió ja està inclosa en el preu; els nens que no 
es  queden a dinar hauran de portar-lo.                                            
(En cas de voler pícnic poseu-vos en contacte amb  nosaltres amb antelació.)  

    

Horaris: 

SSSSom una associació sense ànim de lucre que vol     
innovar dins el món de l’educació no formal utilitzant 
com a fil conductor dels nostres casals un centre  
d’interès en forma d’història lúdica, ja que confiem 
que és un mètode amb esperit integrador, que ajuda 
a fer volar la imaginació dels nostres infants a través 
de personatges, contes, jocs i aventures.  

Tampoc volem oblidar-nos d’aquelles activitats de 
sempre com : gimcanes, excursions, esports, tallers de 
plàstica... pensant molt en els gustos dels infants    
segons les seves edats i sempre tenint-los en compte. 

Aquestes vacances d’hivern, el nostre casal tindrà 
com a centre d’interès:     
 

la història de l’amic invisible.la història de l’amic invisible.la història de l’amic invisible.la història de l’amic invisible.    

 

PREUS: 

FULL D’INSCRIPCIÓFULL D’INSCRIPCIÓFULL D’INSCRIPCIÓFULL D’INSCRIPCIÓ    
NOM: _________________________ 

COGNOMS:______________________ 

CURS: ____DATA NAIXEMENT:___________ 

ESCOLA:________________________ 

TUTOR/S LEGAL/S: __________________ 

____________________________ 

ADREÇA:_______________________ 

____________________________ 

CP______POBLACIÓ_______________ 

TEL. 1 _________   NOM:____________ 

TEL. 2 __________  NOM:___________ 

@ 1 __________________________ 

@ 2 __________________________ 

N.CAT SALUT _____________________ 

AL.·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES _____________ 

____________________________ 

ALTRES OBSERVACIONS (medicaments, règims…) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

INDIQUEU AMB UNA CREU:  

TORN 1       TORN 1       TORN 1       TORN 1       � acollida 8h a 9h      

� de 9h a 13.30h       � de 9h a 15h    

� de 9h a 17h          � de 9h a 13.30h i de 15h a 17h    
  

TORN 2      TORN 2      TORN 2      TORN 2      � acollida 8h a 9h      

� de 9h a 13.30h       � de 9h a 15h    

� de 9h a 17h           � de 9h a 13.30h i de 15h a 17h 

                               continua al revers ⌦ 

 Normativa, canvis i devolucions: 

N. compte : 2038 9292 57 3000147916 

 

    
31/12/201231/12/201231/12/201231/12/2012    1111    02/01/201302/01/201302/01/201302/01/2013    03/01/201303/01/201303/01/201303/01/2013    04/01/201304/01/201304/01/201304/01/2013    

de 9h a 10h 
Benvinguda i 

presentació de 
la història 

B
on any nou! 

Sortida         
tot el dia 

Els racons de 
les emocions : 

Expliquem i 
comencem 
taller amic 

invisible      

de 10h a 10.30h esmorzar esmorzar 

de 10:30h 13.30h 
Joc de 

paradetes 

AL SALÓ          
DE LA               

INFÀNCIA 

 amb contes,  
tallers de 
teatre, 

fotografia i 
música. 

Taller amic 
invisible       

de 13.30h A 15h 
Dinar i esbarjo 
(amb tallers) 

Pícnic i esbarjo Dinar i esbarjo (amb tallers) 

de 15h a 16.45h Festa de circ! de Barcelona 
taller de cuina    
(mmm.... i ens ho 

mengem!) 

Festa de 
cloenda amb 
intercanvi de 
regals amic 

invisible i disco! 

de 16:45h a 17h 
Berenar i fins 

demà! 
Berenar i fins demà! 

 



CASAL D’HIVERN 2012 / 2013CASAL D’HIVERN 2012 / 2013CASAL D’HIVERN 2012 / 2013CASAL D’HIVERN 2012 / 2013    

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les   vos-

tres dades personals recollides per mitjà d’aquesta inscripció seran tracta-

des consentint-ne i acceptant-ne la cessió al grup Pessigolles, per tal de 

permetre el compliment de la seva sol·licitud i la  publicitat dels nostres 

serveis. Podeu  exercir el vostre dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició enviant un correu electrònic a info@pessigolles.org 

 � No accepteu que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar 

durant les activitats per a la nostra pàgina web i altres documents           

d’informació del nostre grup. 

L’AMIC INVISIBLEL’AMIC INVISIBLEL’AMIC INVISIBLEL’AMIC INVISIBLE    

        CONTACTA:    
                    Info@pessigolles.orgInfo@pessigolles.orgInfo@pessigolles.orgInfo@pessigolles.org    

Anna MiretAnna MiretAnna MiretAnna Miret    

Tel. 626.627.348Tel. 626.627.348Tel. 626.627.348Tel. 626.627.348    

anna@pessigolles.organna@pessigolles.organna@pessigolles.organna@pessigolles.org    

Marta JaraMarta JaraMarta JaraMarta Jara    

Tel. 644.215.111Tel. 644.215.111Tel. 644.215.111Tel. 644.215.111    

marta@pessigolles.orgmarta@pessigolles.orgmarta@pessigolles.orgmarta@pessigolles.org    

INSCRIPCIONS: 

Podeu inscriure-us-hi del 30 de novembre al 14 de         

desembre. L'Infant no quedarà formalment inscrit fins que 

no entregui el full d’inscripció degudament omplert     

juntament amb el comprovant del banc corresponent al 

pagament de l’opció escollida. El podreu lliurar a l’Escola 

L’Arenal de Llevant (bústia de l’Ampa) o bé a    través del 

correu electrònic info@pessigolles.org amb els    docu-

ments    escanejats. 
 

L' ingrés l’heu de fer al número de compte:                                                                                                                                                     

2038 9292 57 3000147916. 

Autoritzo en/na .................................................................................................................................................................................................. 

a participar a totes les activitats i sortides (a peu, en 

transport públic o autocar) organitzades per            

Pessigolles AssociacióPessigolles AssociacióPessigolles AssociacióPessigolles Associació i accepto la normativa del casal. 

Nom sotasignat:_____________________ 

DNI:    ______________ 

Data:  ______________ 

 

Signatura: 

 

 

Autoritzacions: 


