
INSCRIPCIONS 
Del 26 de novembre al 5 de desembre de 2012. Per tal de formalitzar la inscripció 
cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc Sabadell 0081 7013 94 0001340640 a nom del nen/a 
i fer arribar el resguard d’ingrés i el full d’inscripció a la secretaria de l’AFA (Raúl Gonzalez, coordinador 
d’activitats) de 16:30h a 18:30h en els dies abans esmentats. 
 

 
NORMATIVA DEL CASAL I DEVOLUCIONS 
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn econòmic 
s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de CET10 
abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici es retornarà el 80% de  
l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% amb justificant mèdic, on especifiqui 
la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida. 
 
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat. 
 
 
PREUS I HORARIS 
TORN A SM: 24. 27 i 28 de desembre de 2012 de 9h a 13h       34,20 euros 
TORN A AM: 24, 27 i 28 de desembre de 2012 de 9h a 17h        59,40 euros 
 
TORN B SM: 31 de desembre, 2, 3 i 4 gener de 2013 de 9h a 13h       45,50 euros 
TORN B AM: 31 de desembre, 2, 3 i 4 gener de 2013 de 9h a 17h       79,20 euros 
 
PREU pels 7 dies amb descompte especial de 7,5% de 9h a 13h      63,30 euros 
PREU pels 7 dies amb descompte especial de 7,5% de 9h a 17h      109,90 euros 
 
ACOLLIDA MATINAL DE 8h a 9h: Gratuïta 
 
SI VOLS AMPLIAR LA INFORMACIÓ CONSULTA AL NOSTRE BLOC: 
http://afaproven.wordpress.com/tag/afa-provencals/ 

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CET10 Club, 
disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el que seran tractades 
les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup CET10 i l’AMPA del centre 
on es realitzi l’activitat, per tal de permetre el compliment de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb allò 
disposat en la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades al correu 
electrònic administracio@cet10.org 

No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per tal de donar suport visual a la nostra 
pàgina web i documents d’informació corporativa. 
 
 
 

AFA ESCOLA PROVENÇALS



TEXT 

 
Indiqueu amb una creu les opcions desitjades: 
 
  TORN A SM: 24. 27 i 28 de desembre de 2012 de 9h a 13h          34,20 euros 
  TORN A AM: 24, 27 i 28 de desembre de 2012 de 9h a 17h        59,40 euros 
 
  TORN B SM: 31 de desembre, 2, 3 i 4 gener de 2013 de 9h a 13h     45,50 euros 
  TORN B AM: 31 de desembre, 2, 3 i 4 gener de 2013 de 9h a 17h     79,20 euros 
 
  PREU pels 7 dies amb descompte especial de 7,5% de 9h a 13h          63,30 euros 
  PREU pels 7 dies amb descompte especial de 7,5% de 9h a 17h            109,90 euros 

 
  

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
CET10 Club, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, en el 
que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les mateixes a les empreses del grup 
CET10 i l’AMPA del centre on es realitzi l’activitat, per tal de permetre el compliment de la seva sol·licitud i la publicitat dels 
nostres serveis. D’acord amb allò disposat en la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició respecte d’aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.org 

No accepta que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per tal de donar suport visual a la 
nostra pàgina web i documents d’informació corporativa. 
 

OBJECTIUS DEL CASAL DE NADAL:
- Crear un entorn on a través del joc s’afavoreixi el desenvolupament integral de 

l’infant. 
- Fomentar valors útils per la persona i la convivència amb els altres. 
- Potenciar la creativitat artística i plàstica dels infants participants. 

 
ACTIVITATS PROGRAMADES: 
24 de desembre 
Al llarg del matí es duran a terme diferents estacions on els infants podran realitzar manualitats 
per tal de decorar la llar amb temàtica nadalenca. A la tarda els infants gaudiran d’una bateria de 
jocs cooperatius a través de jocs d’arreu del món. 
 
27 de desembre 
Realitzarem una sortida matinal al CEM Bac de Roda on els nens i nenes a part de passar una 
bona estona lúdica a la piscina indoor també realitzaran una jornada multiesportiva amb esports 
com ara el mini trampolí i l’acrosport. 
 
28 de desembre 
Al llarg del dia els infants realitzaran diferents activitats motrius, entre elles jocs cooperatius, 
danses, circuits d’habilitats. A la tarda els més petits realitzaran un taller de manualitat on crearan 
un calendari 2013. El més grans  realitzaran un torneig de ping pong.  
 
31 de desembre 
Per tal de donar la benvinguda al 2013, els infants realitzaran una gimcana de jocs amb valors i 
confeccionaran unes postals amb un missatge per tal d’engegar l’any amb energia. A la tarda farem 
un mural conjunt amb desitjos de cara al nou any! 
 
2 de gener 
Al matí realitzarem una visita al Museu Blau, per tal de descobrir moltes coses de les ciències 
naturals. A la tarda jugarem amb el cos fent una macro sessió d’expressió corporal amb llum i 
color. 
 
3 de gener 
Al llarg de matí es duran a terme activitats i tallers de maquillatge relacionats amb la visita al 
Museu Blau, ho plasmarem tot en un mural gegant. A la tarda veurem un documental sobre els 
animals marins del Mar Mediterrani.  
 
4 de gener 
Sortida de matí al Parc Central del Poblenou. Allà ens trobarem petits i grans per dur a terme la 
Jornada Intercasals “Juguem Plegats”, es realitzaran activitats dirigides, jocs, tallers, danses per 
celebrar l’amistat. 
 

 


