
CASAL DE NADAL 2018 - 2019 

24, 27, 28, 31 de Desembre de 2018 

2, 3, 4, i 7 de Gener de 2019 

(organitzat per Macedònia S.L. i l’AMPA Anxaneta) 

 

Horari: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 

Horari menjador: 12:30 a 15:00 

Horari permanències: 8:00 a 9:00 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ  

Pack 1: 8 dies de Casal + 8 dies de Menjador: 125€ 

Pack 2: 4 dies de Casal + 4 dies de Menjador: 75€ 

Pack 3: 8 dies de Casal: 90€  

Pack 4: 4 dies de Casal: 60€ 

Dia esporàdic + Menjador: 25€ 

Dia esporàdic: 20€ 

Menjador esporàdic: 7€ 

Permanències 4 dies: 10€ 
Permanències esporàdiques: 4€ 
Permanències tots els dies de 8h a 9h: 20€ (excepte els nens que el mateix trimestre 
paguen permanències trimestrals, que ja estan incloses però en cal confirmar assistència). 
 

Pagament i inscripcions: fins al dimarts 18 de desembre mitjançant efectiu o 

transferència al compte ES90 2100 1425 1202 0015 2288 . Inscripcions via mail a 

macedoniascp@gmail.com 

Cal retornar el comprovant de pagament i l’autorització d’assistència al personal de 

Macedònia. 

Un cop fet el pagament no es retornaran els diners si no es cobreix la plaça amb un 

altre nen. 

Per poder realitzar el servei serà necessari un mínim de nens/es. Els monitors que 

realitzin les activitats seran els mateixos que durant el curs acullen als nens al menjador i 

permanències. 

La graella d’activitats es presentarà la setmana vinent en base als nens que s’apuntin 

cada dia! 

 

Autorització d’assistència a les activitats del Casal de Nadal 2018 - 2019 

 

Jo______________________________amb DNI____________________com a pare / mare / 

tutor de ________________________________autoritzo que el meu fill/a assisteixi al Casal de 

Nadal 2018 – 2019 i a totes les activitats que es realitzaran a dins i fora de l’escola Anxaneta 

els dies 24, 27, 28, 31 de Desembre de 2018 i 2, 3, 4, 7 de Gener de 2019 en motiu del Casal 

de Nadal. 

Els dies que assistiré al casal seran:_________________________________ 

Telèfon de contacte:___________________________                                               Signat, 


