ACTIVITATS D’HIVERN 18-19
CASALET D’HIVERN
a l’escola Jungfrau

Dates:
- Setmana 1: dl 24, dj 27 i dv 28 de desembre del 2018.
- Setmana 2: dl 31 de desembre del 2018 i dc 2, dj 3, dv
4 i dl 7 de gener del 2019.
Horari: de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h
Lloc: CEIP Jungfrau
Edats: de 3 a 12 anys (alumnes que cursin de P3 a 6è)

*El servei de menjador només inclou el monitoratge, els infants
hauran de dur carmanyola.

TALLERS DE FANALETS
CEIP Lola Anglada - Dijous 3 de gener
CEIP Artur Martorell - Divendres 4 de gener
AV del Centre – Dissabte 5 de gener
Horari: de 10 h a 13 h
Edats: de 3 a 12 anys
Preu: 3 €
Cal inscripció prèvia. La podeu fer a través del formulari que
trobareu a la web de Micaquer www.elmicaquer.com.
Inscripcions obertes a partir del 15 de desembre.
Amb la col·laboració i el suport de:

INSCRIPCIONS CASALET
A El Micaquer: Cr. Eduard
Marquina 18 (local) els
dimarts, dijous i divendres de
17h a 20h.
Per correu electrònic:
Descarregant el formulari al
nostre web
www.elmicaquer.com i
enviant-lo emplenat i signat a
elmicaquer@gmail.com
*Cal que la inscripció la signi el
pare/mare/tutor legal de l’Infant.
No seran vàlides les reserves
per telèfon.
Cal un mínim de 15 inscrits per
setmana. Un cop assolit les
famílies pre-inscrites rebreu
confirmació per correu o
telèfon, abonareu el Casal i ens
enviareu una foto de la targeta
de la Seguretat Social i una foto
mida carnet de l’infant.
En cas d’anul·lació s’avisarà als
pre-inscrits com a màxim el
dijous 20 de desembre.

MÉS INFORMACIÓ
www.elmicaquer.com
elmicaquer@gmail.com
93 384 26 36

Si vens al Casalet d’Hivern
TALLER DE FANALETS GRATUÏT
El divendres 4 a l’escola Artur Martorell

