Benvolguts pares i mares,
La Junta de l’AMPA ha organitzat per aquest Nadal 2014 un casal tecnològic. En aquest
casal organitzat per l’empresa Innovat Educacció els vostres fills alternaran activitats
creatives de lleure amb temàtica nadalenca (treballs manuals, jocs musicals, gimcanes,
taller de dolços de nadal…) amb com a mínim un taller tecnològic diari: Iniciació a la
robòtica, Stop-Motion, Creació de videojocs, Taller de realitat augmentada i Taller de
Makey makey, en funció de les diferents edats. Trobareu més informació a la web de
l’AMPA.
Oferim dues opcions per apuntar-se segons les vostres necessitats i tres franges
horàries:
PREUS I HORARIS:

CASAL TECNOLÒGIC DE NADAL
HORARI
9:00 A 13:00
9:00 A 15:30
9:00 A 17:00

OPCIÓ 3 DIES
(29,30 i 31 desembre)
35 eur
65 eur
78 eur

OPCIÓ 4 DIES
(29,30, 31 des i 2 gener)
46 eur
86 eur
100 eur

 Els horaris de 9:00 a 15:30 i de 9:00 a 17:00 inclouen el dinar.
 Famílies que no paguen AMPA: suplement del 40% en qualsevol de les opcions.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran a la secretaria de l’escola en horari de secretaria des del 9 al 18
de desembre.
Abans d’inscriure’s cal saber:
 Són necessaris un mínim de 15 usuaris per franja horària per fer el casal viable.
 Pagament: en el moment de fer la inscripció es pagarà el 100% dels casals.
 Anul·lacions o no assistència:
o Anul·lacions fins 22 de desembre: 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 una justificació documental.
o Anul·lacions posteriors: no es tornarà cap import.
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