
 

Benvolgudes famílies, 

Ja HEM OBERT període d'inscripció per al casal de nadal. 

Un any  més hem planificat un munt d’activitats, balls i jocs per passar uns nadals divertits i engrescadors!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Horari és susceptible a canvis. 
 
. Quan?  des de el 27 de desembre al 30 de desembre i del 2 de gener fins el 5 de gener. 
 Teniu fins el 18 de desembre per fer-nos arribar les inscripcions 
. PREUS.    de 9h a 13h:  63€ 
     de 9h a 15h:  93€  (cal portar el dinar de casa) 
 
. Què cal fer per formalitzar inscripció? 

➢ Omplir el formulari destinat a tal efecte abans de la data indicada. 
➢ Pagament en efectiu o per transferència bancària de la totalitat del casal: 

ASSOCIACIÓ DE BALL ALOCUBANO        ES72 0081 0332 7400 0129 4132 
➢ Fotocòpia la targeta sanitària. 
➢ Fotocòpia de la llibreta de vacunació. 

 
.Anul·lacions. 
L’entitat es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació es farà, 
com a mínim, 12 dies abans de l’inici de l’activitat. 
Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 12 dies abans de l’inici del casal, ens comprometem 
a retornar el 50 % de l’import ja abonat de l’activitat i, en el cas de trobar substitució de la plaça, el 100% 
 
Què més he de saber 
➢ Han de portar l’esmorzar i una ampolla d'aigua petita.  
➢ Han de portar en una bossa separada el dinar i l'aigua amb els estris necessaris: coberts, tovallons... (en el cas que es quedin a 

dinar).                                                                                                                                                                                                                                                                               
➢ Per a que sapigueu el que estan fent els vostres fills i filles, tindreu a la vostra disposició un grup de Whatsapp on s’enviaran 

fotografies de les activitats, comunicats de les sortides i altres notícies relacionades amb el casal. No es un xat per a exposar 
temes personals, si teniu quelcom a comentar ho  podeu gestionar a través del telèfon  607 47 77 86.  

➢ Durant la setmana  els nens/es del casal portaran una polsera identificativa amb el seu nom, cognom i el telèfon de l'Associació 
de ball Alocubano, preguem no la retireu al tornar a casa a no ser que sigui necessari. 

➢ Cada dia esmorzarem  en un parc a l'aire lliure als voltants de  les 10:00h  
➢ Durant la setmana de casal, realitzarem una dansa conjunta que es representarà els divendres a les 12.40h per a tots els 

familiars que pugin venir a veure-la. En el cas de no poder assistir us farem arribar el vídeo per Whatsapp. 
 
 
 
 
 
 

Horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
9.00h a 9.40h Presentació  Dansa Dansa Dansa Dansa 

9.50h a 10.00h Sortida a un parc Sortida a un parc Sortida a un parc Sortida a un parc Sortida a un parc 
10.00h a 11.00h ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 
11.00h a 12.00h Joc de coneixença 

Manualitat i dansa 
Jocs dirigits  Dansa i Jocs 

dirigits 
Dansa 

12.00h a 12.50h Dansa Dansa Exhibició 12.45h 
13.00h  SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ SORTIDA MATÍ 

13.00h a 13.30h DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 
13.30h a 15.00h Repòs dinar i jocs  Repòs dinar i jocs  Repòs dinar i jocs  Repòs dinar i jocs  Repòs dinar i jocs  

15.00h  SORTIDA  SORTIDA  SORTIDA  SORTIDA  SORTIDA  



Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte podeu contestar-nos el mail informa@a-locubano.com  o trucar-nos 
al 607 47 77 86. 


