
Casal de Nadal 
Escola Verd 2022-23

*** del 22 de desembre al 5 de gener ***

En aquest casal de Nadal de somni... Farem manualitats típiques 
de Nadal, decoracions per guarnir la casa, jocs esportius, recitarem 

poemes i nadales, farem tallers de maquillatge i de circ... 
I sobretot, ENS HO PASSAREM MOLT BÉ! 

INFORMACIÓ DEL CASAL

Horaris i preus



Inscripció

Dates d’inscripció:  oberta fins el 12 de desembre de 2022  

Com fer la inscripció:  de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç:

https://forms.gle/onGMfjgwuPAoD6pB7

 Cal tenir en compte que:

* Es considerarà definitiva quan s'hagi realitzat el pagament. Durant el procés 
d’inscripció ja trobareu les indicacions de com fer-lo.   
Els alumnes de l’Escola Verd podran fer el pagament a través del   
ComunicApp (apartat de l’Ampa). Els alumnes d’altres escoles, caldrà que 
facin una transferència tal com s’indica al document de la inscripció.

* No es poden guardar places si no es fa el pagament. La reserva es farà per 
ordre d'inscripció.

ANUL·LACIONS O NO ASSISTÈNCIA:

* Per anul·lacions fins dos dies abans de començar el casal, si és per malaltia, 
es tornarà tot l’import abonat. Si és per altres motius es retornarà el 50% de 
l’import abonat. En qualsevol cas caldrà justificar-ho amb un document.

* Per anul·lacions posteriors a l’inici del casal: no es retornarà cap import.

*  L' AMPA es reserva el dret d'anul·lar una activitat si no s'arriba al nombre 
necessari d'inscrits. En cas d'haver d'anul·lar el casal per manca de partici-
pants, es retornarà el 100% de l'import.
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Programació i contacte

L’organització d’aquest casal s’ha encarregat a l’empresa TIC-TAC Serveis 
Educatius. 

Si durant el transcurs del casal  heu de comunicar-vos amb ells per 
qualsevol qüestió, ho podeu fer a través dels monitors i monitores, 
o bé a través dels següents canals:
 
El correu electrònic: Info@tictacserveis.com
Telèfon de contacte: 620 08 22 06

Abans de començar el casal, també rebreu el menú des de l'Ampa.

A continuació veureu la programació prevista (l’empresa es reserva el dret de 
poder fer modificacions als grups i al quadre d’activitats per tal de millorar el 
desenvolupament del casal).

Recordeu l’enllaç d’inscripció: 
https://forms.gle/onGMfjgwuPAoD6pB7

Us hi esperem! 
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