
NOTA INFORMATIVA CASAL NADAL ABAT OLIBA 2018 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Si voleu que els vostres fills i filles gaudeixin d’un Nadal especial ple d’activitats, 
jocs i sortides, etc, apunteu-los al Casal de Nadal de l’escola Abat Oliba. 

 
El casal començarà el dia 24 de desembre i finalitzarà el 7 de gener, ambdós 
inclosos, i el seu horari serà de 9:00 a 14:00. A l’hora de fer la inscripció podeu 
triar entre aquestes opcions:  
  

Inscripció de casal complet...............................................preu 115€. 
 Inscripció per dies eventuals.............................................preu 15€ per dia. 
 Inscripció dies Happy Parc, Firajoc, Skating, Piscina i cinema... preu 17€ per dia. 
 
El casal també disposa de servei d’acollida (de 8:00 a 9:00) i de menjador (de 
14:00 a 16:30) no inclosos en el preu del casal. Podeu fer la inscripció per aquests 
serveis al emplenar el full d’inscripció. 
 
Per efectuar la inscripció, cal que empleneu el full d’inscripció i portar-lo a l’AMPA 
o ens l’envieu a raconsdelleure@yahoo.es 
 
A l’hora d’efectuar el pagament podeu triar entre fer-lo en efectiu o per domiciliació 
bancària. 
 
Si no s’arriba a un número mínim de participants, 12 inscrits, no es pot realitzar el 
casal. 
 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES DEL CASAL 
 

24 de desembre 

Inici del Casal 
Anirem a la 
FIRAJOC!!! 

25 de desembre 

 
BON NADAL 
(No hi ha casal)  

26 de desembre 
 
FELIÇ SANT 
ESTEVE 
(No hi ha casal) 

27 de desembre  
 
Jocs i tallers al casal 

28 de desembre 

 
Anirem al cinema! 

31 de desembre 

 
Jocs i tallers al casal 

1 de gener 

 
FELIÇ ANY NOU 
 
 

2 de gener 

Anirem a patinar 
sobre gel a la Pista 
de la Farga 
 

3 de gener 

 
Jocs i tallers al casal 

4 de gener 

Anirem al HAPPY 
PARK 
 

7 de gener 

Anirem a la piscina 

del PELL 

    

 
Aquesta programació és orientativa i pot ser sotmesa a canvis per causes alienes 
al casal (meteorològiques, nombre insuficient d’inscrits…) Si es produís qualsevol 
canvi, us informaríem amb antelació. 
 
Si teniu cap dubte, podeu enviar-nos un mail a raconsdelleure@yahoo.es o trucar 
al 663771374. 
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