
           
  
                              
   

      Alí Bei, 75 (08013-Bcn)  
                                  Telf: 932 462 999                           

                 ampafortpienc@hotmail.com 

 
                                                                                 

Dades pràctiques i d’interès pels pares i mares 
Inscripció Casal oberta:  
 
  

 Cal portar: Fotografia mida carnet 
Fotocòpia Seguretat Social    
Fotocòpia carnet vacunació 
Fotocòpia DNI de la persona que                                  
autoritza 

      
       
      Període d’inscripció del 5 de març al 12 de març         
(horari D’atenció Ampa) 
 

 

 Horaris de Casal: de 8 a 9h (servei de matiners) 
                                          de 9 a 16.30h 
          de 16.30 a 17.30 (acollida) 

 
 
Servei de mainadera (de 8 a 9h) i de 16:30 a 17:30: 
 2 € /nen i dia i torn 
 
De 9 a 16.30h:   78.90€  
 
Informació Casal: 93 360 10 44 abac@abacserveis.com 

 
 
 
 
CASAL SETMANA SANTA 2008 

Juguem amb l’avi Pau 
         

        
 
 
Durant el Casal ens visitarà l’avi Pau que ens explicarà a què 
jugava quan era petit i com fabricava les seves pròpies 
joguines. També aprofitarà per explicar-nos els contes i les 
cançons que li van ensenyar  ja fa molts anys quan ell era un 
nen. 
Amb la idea de fomentar el respecte pel medi ambient, 
elaborarem els tallers de fabricació de joguines amb materials 
reciclats. 
L’avi Pau proposarà a tots els nens i nenes del Casal que 
durant aquests dies juguin amb ell als seus jocs  perquè així 
després ells els puguin explicar a tots els seus amics i gaudir 
plegats d’una estona molt divertida i enriquidora.  
Durada del Casal 
Del 17 al 20 de Març   
 
Com funciona el Casal? 
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El casal està dirigit a tots els nens i nenes del centre i 
s’organitza en grups d’edat… 
 
- Grup de menuts:    p3  
- Grup de petits:    p4 i p5  
- Grup de grans:   1r, 2n i 3r 

 
que tenen un horari base … 
 
-  de 9.00 h a 9.10 h  Entrada 
-  de 9.10 h a 10.00 h  Inici de l’activitat 
-  de 10.00 h a 10.30 h Esmorzar i esbarjo 
-  de 10.30 h a 13.00 h Activitats del matí 
-  de 13.00 h a 14.00 h   Dinar 
-  de 14.00 h a 15.00 h Temps lliure/Descans 
-  de 15.00 h a 16.15 h Activitats de la tarda 
-  de 16.15 a 16.30 h  Endreç, neteja personal i sortida 
 
 
 
 
Alguns tallers 
     

- Fabricació de joguines 
o Pilotes, cotxes, ioios, xapes...    

 
 
 
 
Jocs organitzats d’interior i d’exterior 

 
- La xarranca 
- Les 4 cantonades 
- Jocs de corda 

- Canicas 
- “La gallinita ciega” 
- “Antón Pirulero” 
- ... 

 
Altres activitats 

 
- Recollim informació sobre quines coses no tenien els 
nostres pares ni els nostres avis als anys 60. 
- Arts escèniques. 
- Debat sobre com vivien els nostres pares i avis sense els 
objectes i aparells d’avui en dia (mòbil, DVD...)  

 


