EL NOSTRE VIATGE
Pirates “Barbanegra” Del 22 de juny a l’1 de juliol
Egipcis “Cleopatra” Del 4 al 8 de juliol
Cavallers “El Rei Artur” De l’11 al 15 de juliol
Astronautes “Pedro Duque” Del 18 al 22 de juliol

8:30 - 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13: 00 – 13:30

Acollida
Activitat 1
Esmorzar
Activitat 2
Piscina
Recollida

Bandolers “Alí Babà” Del 25 al 29 de juliol
Els grecs “Zeus” De l’1 al 4 d’agost

Què farem?

Submarinistes “Capità Nemo” Del 8 al 12 d’agost

Durem a terme activitats divertides i lúdiques com
ara jocs, tallers, excursions, esports, contes,
experiments, aprendrem anglès… On menuts I
grans s’ho passaran d’allò més bé!!

Avantpassats “L’home de Cromanyó” del 15 al 19
d’agost

PREUS DEL CASAL

HORARI

Setmanes
1 (7 dies hàbils)
2
3
4
5
6
7
8o+
Assegurança (pels infants que no van a
l’escola Arnau Berenguer)
Entrada piscines (pels infants que no

Preu
60€
80€
120€
140€
175€
210€
245€
270€
6€
6€

tenen el carnet de les piscines de El Palau)

Quatre coses a tenir en compte:

El futur “Robots” del 22 al 26 d’agost
El bosc encantat “Ot el Bruixot” del 29 d’agost al 2
de setembre
Exploradors “nens i nenes” del 5 al 9 de setembre

Qui som? L’equip està format per monitors/es

o

titulats/des coordinats per Mandales – Lleure
Creatiu –, si necessiteu contactar amb nosaltres ho
podeu fer trucant als següents telèfons:

o

Raquel: 675 731 731
Marta: 687 969 258
Número de compte de Mandales on fer la
transferència: ES40 0081 0455 9200 01427744

o

El pagament del casal es farà per
transferència abans del 15 de juny.
Per inscriure’t al casal: Retornar la
sol·licitud a la tutora abans de l’1 de juny o
enviar-la per mail a: mandales@
hotmail.com
És necessari firmar algunes autoritzacions
que trobareu penjades a la web de
l’Ampa: www.ampapalau.wordpress.com.
I es retornaran el dia de la reunió (26 de
maig a les 21h). També se’ns haurà de
facilitar la fotocòpia del carnet de la
Seguretat Social i la cartilla de vacunes
dels infants.

