Casal de curta durada, Setmana Santa:
Organització del casal

A qui va dirigit?: Aquets casals aniran dirigits a infants de tota Badalona amb edats d’entre 3
i 12 anys.
REALITZACIÓ:
El casal de setmana santa es realitzarà del 10 al 13 d’abril.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10 d’abril

11 d’abril

12 d’abril

13 d’abril

14 d’abril

15 d’abril

El casal es realitzarà a l’escola Artur Martorell, Aquesta escola serà un punt de
referència per a totes les famílies de Badalona en el període de vacances de curta
durada. ( casal de setembre, casal de nadal, casal de setmana santa)
Horaris del casal
-

Acollida matinal: de 7.45h. a 9h.

-

Matí: de 9h a 14h.

-

Dinar: de 14h a 15h.

-

Tarda: de 15h a 17h.

Nombre mínim de nens:
No hi ha nombre mínim de nens per a realitzar el casal. El casal es realitzarà
independentment del nombre de nens i nenes inscrits.

Programació

Matins
Dilluns 10

Dimarts 11

Dimecres 12

Dijous 13

7:45 a
9

canguratge

canguratge

canguratge

canguratge

9-9.30

Ben vinguda

Ben vinguda

Ben vinguda

Ben vinguda

Jocs de
coneixement i
de desinhibició

manualitats

Ioga per infants i

manualitats

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Jocs musicals i
petita coreo de
percussió
corporal

multiesport

Jocs de teatre,
sensorials i de
moviment

gimcana

11.3013

Sortida al parc
amb tallers
curts opcionals

Sortida al parc

Sortida al parc
parc amb tallers
curts opcionals

Sortida al parc

13.14

9.30-11

1111.30

Divendres 14

Jocs de
psicomotricitat

Festiu

Tardes
Dimecres 4

Dijous 5

14-15

Dinar

Dilluns

Dinar

Dimarts

Dinar

Dinar

15 - 17

Ludoteca
multimèdia

Taller de
cuina

Maquillatge
de fantasia

Cinema i
crispetes

Divendres

3.5 Preus
Preus casal

Matí

Tot el dia (menjador no
inclòs)

Tot el casal

48,00 €

60,00 €

Dia esporàdic

19,00 €

23,00 €



Preu canguratge (7’45h a 9h) : 1’5€



Preu menjador : 5’10

Inscripcions:
Documentació necessària:





Butlleta d’inscripció
Full autoritzacions (en cas haver fet en altres ocasions, no caldrà tornar a
omplir)
Fotocòpia targeta sanitària (en cas haver portat en altres ocasions, no
caldrà)
Fotocòpia llibre vacunacions (en cas haver portat en altres ocasions i no hi
han canvis , no caldrà)

Com fer la inscripció: El full d’inscripció i el full d’autoritzacions els podreu
descarregar a la pàgina web d’Àmbit Escola (www.ambitescola.cat), i s’haurà
d’entregar Enviant un e-mail a: casals@ambitescola.cat

Com rebre i donar informació durant el casal
Durant el casal disposareu d’un telèfon i un correu per poder notificar possibles
incidències. Cada matí podreu notificar incidències de manera directe en l’espai de
benvinguda que ofereixen els responsables de l’activitat.
Qualsevol incidències que es produeixi en el casal, se us notificarà telefònicament
de manera immediata. Si no és urgent, ho notificarà el responsable del casal al
moment de recollir el vostre fill/a.

Dades de contacte
Per a contactar amb nosaltres es podrà fer per correu casals@ambitescola.cat o per

teléfon al: 671248362

