
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 23 de 
desembre al 
8 de gener 
 
Tria els teus 
dies! 
 

 

Inscripcions 
 

Del 26 de novembre a l’15 de desembre de 2015. 

 

Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc 

Sabadell ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard 

d’ingrés i el full d’inscripció a les oficines de CET10 (Rambla Guipúscoa, 23-25 baixos 3) de 

dilluns a dijous de 09:30 a 19h i divendres de 09:30 a 18h 

 

 

També podeu realitzar la inscripció a través de la nostra pàgina web:  
www.fundaciocet10.org 
 

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. 
 
Si per falta d’inscrits no es pogués dur a terme l’activitat, les famílies podran acollir-se 
a dues opcions: la primera serà la devolució íntegra de l’import; la segona: la possibilitat 
d’assistir a un casal on si hi hagi el servei. 
 
 
 

 
 
  

    



 

Indiqueu amb una creu les opcions desitjades: 
 

� 23/12/15 – SORTIDA: NEDA, BALLA I JUGA AL CEM BAC DE RODA   Preu: 21,00€ 

� 24/12/15– SCRAPBOOKING, DECORACIÓ DE NADAL. Preu: 18,00€ 

� 28/12/15 – VIATGE JUGANER AL NADAL Preu: 19,00€ 

� 29/12/15 – L’ESTRANY CAS DE LA CIUTAT MISTERIOSA. Preu: 19,00€ 

�  30/12/15 – TASTET DE TEATRE MUSICAL Preu: 19,00€ 

� 31/12/15 – SORTIDA: BOSC URBÀ. DIVERTEIX-TE A L’AIGUA. Preu: 20,00€ 

� 4/01/16 – SORTIDA: NEDA, BALLA I JUGA AL CEM BAC DE RODA Preu: 21,00€ 

� 5/01/16 – OLIMPIADES COOPERATIVES NADALENQUES  Preu: 18,00€ 

� 7/01/16 – CREEM JOGUINES RECICLADES  Preu: 19,00€ 

� 8/01/16 – CREACIO DE TITELLES I REPRESENTACIÓ  Preu: 19,00€ 

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, 
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre 
General de Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant 
la cessió de les mateixes a COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, per tal  de permetre les gestions derivades de 
la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els drets 
d’accés, rectificació,  cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.com 
� No accepto l’alta per rebre el butlletí. 
� No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de  COL·LECTIU D’ESPORT PER A 
TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web,  xarxes socials, documentació corporativa i publicitària. 

 
 
� 23 de desembre – SORTIDA: NEDA, BALLA I JUGA AL CEM BAC DE RODA 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 21,00€ 

Piscina indoor i Activitats al pavelló: dirigides de dansa, balls moderns, zumba, hip hop,... tot adaptat a 
les diferents edats  
�  24 de desembre – SCRAPBOOKING, DECORACIÓ DE NADAL. 

Horari: de 9 a 15h. Preu: 18,00€ 

Amb la tècnica de l’scrapbooking, realitzarem postals i decoració  nadalenca. Existiran diferents 
propostes en funció de l’edat dels infants. 
� 28 de desembre – VIATGE JUGANER AL NADAL 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 19,00€ 

Avui viatjarem arreu del món! Coneixerem a cada indret els seus costums, balls I jocs! Vens a viatjar 

amb nosaltres? 

� 29  de desembre – L’ESTRANY CAS DE LA CIUTAT MISTERIOSA. 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 19,00€ 

Avui ens convertirem en detectius i descobrirem que ha passat aquest Nadal a la Gran Ciutat Misteriosa. 
�  30 de desembre – TASTET DE TEATRE MUSICAL 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 19,00€ 

Ens convertirem en artistes! Prepararem i durem a terme una obra de teatre musical. Les famílies 
podreu entrar a veure l’espectacle al final del dia. 
� 31 de desembre – SORTIDA: BOSC URBÀ (ed.prim.). DIVERTEIX-TE A L’AIGUA (ed. Inf.) 

Horari: de 9 a 15h. Preu: 20,00€ 

Educació Primària gaudirà d’un matí al Bosc Urbà (activ. d’aventures) i Ed. Infantil una matinal aquàtica 
al CEM Maresme. Dinarem tots junts al Parc del Fòrum. 
� 4 de gener – SORTIDA: NEDA, BALLA I JUGA AL CEM BAC DE RODA 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 21,00€ 

Piscina indoor i Activitats al pavelló: dirigides de dansa, balls moderns, zumba, hip hop,... tot adaptat a 
les diferents edats  
�   5 de gener – OLIMPÍADES COOPERATIVES NADALENQUES 

Horari: de 9 a 15h. Preu: 18,00€ 

Entre tots i totes preparem i gaudirem d’una Olimpíada Cooperativa on els màxims protagonistes serem 
nosaltres. 
�   7 de gener – CREEM JOGUINES RECICLADES 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 19,00€ 

Entre tots i totes prepararem i confeccionarem les nostres joguines amb material reciclat 
�   8 de gener – CREACIÓ DE TITELLES I REPRESENTACIÓ 

Horari: de 9 a 17h. Preu: 19,00€ 

Entre tots i totes farem un teatre de guinyol amb titelles fetes per nosaltres mateixos. 

 

Signatura:     Data: 

 

En/na 
 
DNI 
 
Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades del casal de Nadal 
 
Nom i cognoms 
 
 
 
Adreça 
 
CP   Municipi 
 
Província                                                             Telèfon 
 
Telèfon mòbil 1                Telèfon mòbil 2  
 
E-mail 
 
Curs escolar    Data de naixement 
 
Número TISS (CAT SALUT) 
 
Escola 
 
Observacions 
 


