C/ La Cera 46, 08001 BCN
Telf. 93 441 77 89
stantoni.casal@escolapia.cat

Benvolguts pares i mares,
S’apropa el Nadal i, com cada any per aquestes dates, al Casal estem
preparant un munt d’activitats, tallers i visites per donar caliu als dies de
vacances. Enguany a través del joc, del grup i d’un centre d’interès ens
endinsarem en un món ple de motivació i d’illusió. Voleu aprendre amb
nosaltres aquesta apassionant manera de viure?
Aquest any el Casal és del 27 al 28, el 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
Si voleu saber més informació demaneu pel responsable de l’activitat de
Casal de Vacances i si voleu conèixer l’equip educatiu, així com el centre
d’interès i el funcionament del Casal, us convoquem a una petita reunió
que tindrà lloc al Casal el dimecres 12 de desembre a les 17:15.

Cordialment
L’equip de Casal de Vacances.
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S’apropa el Nadal i com
sempre aquí al Casal ens
estem preparant per
donar escalfor als freds
dies de vacances.
Durada: A. 27 de desembre
B. 28 de desembre
C. 31 de desembre
D. 2, 3 i 4 de gener

Preu de l’ activitat
A : 15€
B : 15€
C : 17€
D : 45€

INSCRIPCIÓ per la TARDA
Del 26 de Novembre al 17 de
Desembre

Casal de Joves Calassanç
16:30 a 18:00 h.C/Cera 46, BCN
Tel: 934.417.789
Poden participar-hi

* Opcions matins consulteu a les inscripcions

Mitja pensió: .
A. Preu per 2 dies:
17.20€
Dilluns 31 i divendres 4 dinar
de carmanyola

nens/es nois/es de
3 a 12 anys.

Places limitades.

Servei d’acollida mati: 2€/dia
Horari: -de 9:00 a 13:00
-de 13:00 a 15:00 (servei de mitja pensió)
-de 15:00 a 17:00

Reunió informativa dimecres
12/12/12 a les 17:15 hores al Casal
C/ Cera 46, 08001 BCN
Tel. 934 417 789
stantoni.casal@escolapia.cat
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Servei matinal
d’acollida

