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CASAL DE NADAL
PLUJA D ’ ID EES

A CÀRREC DE LA COMPANYIA

LA VEÏNA DEL 6È

22, 23, 24, 28, 29, 30 I 31 DE DESEMBRE 2020

4 I 5 DE GENER 2021

ESCOLA LA IMMACULADA I I. E . SANT JORDI

m atí: 9 - 13 h D E P 3 a 2 N D ’ E S O

CENTRE D’INTERÈS
L’Irina és la guardiana de l’arbre de Nadal de Vilassar de Dalt.

Aquest no és un arbre qualsevol... conté l’essència del Nadal! És

per això que és necessari que algú que se’n faci càrrec i el regui i

el cuidi durant tot l’any.

Durant els dies del casal descobrirem que cada un dels

adornaments penjats a l’arbre conté un aspecte imprescindible

del Nadal:

AMOR, IL·LUSIÓ, LLUMS, COMPARTIR, FAMÍLIA (i molts més

que anirem descobrint...).

Aquest any amb tot això de la Covid l’Irina ha estat molt

enfeinada, s’ha despitat una mica a l’hora de fer-se’n càrrec i tots

els adornaments han desaparegut!

Ara està molt trista i té por que aquest Nadal no sigui com els

altres anys... Per això ens ha demanat si els nens i nenes del casal

poden ajudar-la a trobar-los tots i així recuperar l’essència del

Nadal. Per fer-ho haurem de visitar alguns personatges i artistes,

investigar per diferents llocs nous, i descobrir i conèixer aspectes

importants del Nadal com les seves tradicions i costums.
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PREUS
Els preus del Casal de Nadal estàn divits en tres modalitats, es pot
pagar per dies solts o bé en packs de diferents dies
(independentment de que els dies siguin consecotius o no).

*Si escolliu un pack haureu de marcar quins dies concrets
vindràn els infants al full d’inscripció.

GRUPS
El Casal assumirà infants des dels 3 (p3) fins als 14 anys
d’edat (2n d’ESO). Els cursos corresponen a l’any acadèmic
que estigun cursant. Els grups agruparan franges d’edat segons
nombre d’inscrits i l’edat d’aquests.

Degut a la situació actual i amb previsió que durant el Nadal
estarem en tram 1/2 de la desescalada, es contruïran grups
bombolla de 6 infants.

INSCRIPCIÓ
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WWW.LAVEINADEL6E.CAT
LAVEINADEL6E@GMAIL.COM

LA VEÏNA DEL 6È

@LAVEINADEL6È

6 3 9 4 1 1 7 1 3 (Àurea)
663 46 74 11 (Paula)

QUÈ HAN DE PORTAR?

CONTACTE

MOTXILLETA

ESMORZAR
AIGUA

TOVALLOLETA
ROBA DE RECANVI

MASCARETA DE RECANVI

Cada dia han de portar CALÇAT CÒMODE,

i en un motxilla còmode amb:

COMUNICACIÓ
Tota informació general o del dia a dia que les monitores i
monitors hagin de comunicar es farà a través delsWhatsapps dels
grups de convivència. Per a qualsevol altre tema, comuniqueu-
vos personalment amb les vostres monitores i monitors del grup.

REUNIÓ DE FAMÍLIES
El dilluns 21 de desembre a les 20.30h realitzarem una reunió
telemàtica per a presentar el Casal i respondre tots els dubtes i
preguntes que pogueu tenir. Un cop fet els grups de Whatsapp us
facilitarem el link de la reunió.

PROTOCOL COVID-19
Cada dia, abans de portar els infants al Casal, haureu de prendre
la temperatura i valorar si l’infant té algun d’aquests símptomes.
A l’entrada del Casal ens haureu de comunciar en persoan que
heu aquesta comprovació.

*Si presenta un dels símptomes, cal que eviteu portar
l’infant a l’activitat i que us poseu en contacte amb els
responsables de la mateixa per comunicar-ho.

◆ Febre o febrícula
◆ Tos
◆ Dificultat per respirar
◆ Congestió nasal
◆ Mal de coll

◆ Mal de panxa
◆ Vòmits
◆ Diarrea
◆ Malestar
◆ Dolor muscular

Període d’in scripció: del 14 al 20 de desembre

Per a formalitzar la inscripció:

1. Envieu al nostre mail el full d’inscipció (que trobareu al
nostre web).

LAVEINADEL6E@GMAIL.COM

2. Realitzeu el pagament al nostre compte bancari:

ES94 1491 0001 2330 0012 7223 [TRIODOS BANK]
- Titular: La veïna del 6è.

Concepte: el nom de l’infant.

1 dia Pack 4 dies Pack 9 dies

16 € 62 € 105 €


