
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Les vacances d’hivern per algunes famílies són un trasbals. Per intentar ajudar, des de la comissió 
d’activitats extraescolars de l’A.F.A. volem proposar la posada en marxa d’un casal a la nostra escola. 
 
Però per poder saber si es podrà organitzar o no, ens cal saber quantes famílies estaríeu interessades 
en utilitzar aquest  nou servei. 
 
Les primeres dades que tenim a veure si us interessa el plantejament de l’A.F.A. són: 
 
SOCIS A.F.A. 
 

 Matí Matí amb dinar Matí i tarda sense dinar Mati i tarda amb dinar 
9.00 a 12.30 9.00 a 15.00 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 

16.30 
9.00  a 16.30 h. 

Tots els dies 115,20 € 205,20 € 149,40 € 236,34€ 
1 dia esporàdic 14,80 € 24,80 € 18,60 € 26,26 € 

 
NO SOCIS A.F.A. 
 

 Matí Matí amb dinar Matí i tarda sense dinar Mati i tarda amb dinar 
9.00 a 12.30 9.00 a 15.00 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 

16.30 
9.00  a 16.30 h. 

Tots els dies 138,24 € 246,24 € 179,28 € 283,61 € 
1 dia esporàdic 17,76 € 29,76 € 22,32 € 31,51 € 

 
I els serveis opcionals que s’oferiran són: 
 

 Acollida de matí  (els preus i la seva posada en marxa poden variar en funció dels  nens i 
nenes que s’inscriguin): 
 

 8.00 h. a 9.00 h. 8.30 h. a 9.00 h. 
SOCIS A.F.A 18,90 € 9,45 € 
NO SOCIS A.F.A. 22,68 € 11,34 € 

 
 Servei de Menjador de 12:30 h. a 15:00 h. 

- Els preus poden variar segons el nombre de nens i nenes inscrits. 
- El menú vegetarià té un increment de 1,76 € diaris. 

 
Agraírem lliureu la butlleta adjunta a la Lourdes , abans de divendres dia  2 de desembre de 2016. 
 
 

El fet de lliurar-la no suposa inscriure el vostre fill/a al casal d’hivern. 
 
 
 
 
 

Gràcia, novembre 2016 



 
 
 
 
 
 
 
ENQUESTA  CASAL D’HIVERN 2016 
 
 
Nom i Cognoms del nen/a.......................................................................................................Curs.............. 
 
Correu electrònic família : ........................................................................................................................... 
 
Marqueu el que s’escaigui: 

 
 Divendres 23 de desembre:   

 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

  Dimarts 27 de desembre:   
 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 
 Dimecres 28 de desembre:   

 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 
 Dijous 29 de desembre:   

 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 Divendres 30 de desembre:  
 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 Dilluns 2 de gener:   
 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 Dimarts 3 de gener:   
 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 
                 

 Dimecres 4 de gener:   
 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 

 
 

 Dimecres 5 de gener:   
 de 9.00 a 12.30 h. 
 de 9.00 a 15.00 h. 
 de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
 de 9.00 a 16.30 h. 



 



 

DESEMBRE 2016 
 

GENER 2017 
 
 DILLUNS 2 DE GENER DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 
8.00 a 9.00 SERVEI DE MATINERS (opcional) 
9.00 a 9.05 h. ARRIBADA A L’ESCOLA 
9.15 a 12.30 h. Activitats de lleure: 

Jocs tradicionals d’arreu 
Sortida: 
Anem a jugar al parc 
Príncep de Girona. 

Taller: 
“Uuumm!! Això si que és 
dolç!” 
 

Taller : S’acosta la nit de 
reis... 
... amb la llum d’un fanalet 

12.30 a 14.00 h. DINAR 
 

14.00 a 15.00 h. TEMPS LLIURE I DESCANS 
 

15.00 a 16.30 h. Taller: 
L’ hivern ens inspira. Brrrrrr. Fa fred.... 
 

Gimcana. 
A la recerca del ninot de neu 

Festa final casals 

 
• Els horaris són aproximats. 
• Les activitats poden variar en funció de la climatologia.  
• Esmorzar a mig matí. 

 Divendres 23  Dimarts  27 Dimecres 28 Dijous 29 Divendres 30 
8.00 a 9.00 SERVEI DE MATINERS (opcional) 
9.00 a 9.05 h. ARRIBADA A L’ESCOLA 
9.15 a 12.30 h. Activitats de lleure: 

Presentació i 
ambientació casal 
 

Sortida: 
Anem a jugar al parc 
Príncep de Girona. 

Activitats lleure: 
 
Olímpiades d’hivern a l’Univers. 

Sortida: 
Anem a jugar a la 
plaça Joanic. 

12.30 a 14.00 h. DINAR 
 

14.00 a 15.00 h. TEMPS LLIURE I DESCANS 
 

15.00 a 16.30 h. Taller: 
S’acaba l’any i comença un de nou. Doncs, mirem quants dies té?  Fem el nostre calendari per al 2017. 
 


