
Centre d'Educació Ambiental Alt Ter-Pirineus Orientals 

 
 

CASAL D'HIVERN (NADAL) – 2017  
ASSOCIACIÓ ALT TER 

 

INFORMACIONS DEL CASAL 
 
Dates: 27-29 de desembre del 2017 (3 dies) i  
  2-5 de gener del 2018 (4 dies) 
Horari: De 9 a 13h  
Lloc: Ecomuseu El Molí Petit 
Punt de trobada i de recollida dels nens: 
Porta de l'Institut Mestre Andreu 
 
Coordinador i telèfons de contacte: 
 

Coordinació Pau Ortiz 
actiu@alt-ter.org 

Ecomuseu Molí Petit 972 72 13 17 – 686 11 33 44 

 

TARIFES: 

Del 27 al 29 de Desembre del 2017 (3 dies) 

 Quota 1 fill Quota 2 fills Quota 3 fills 

Casal (3 dies) 40 € 75 € 110 € 
*Cal un mínim de 10 nens/nenes inscrits per realitzar-se el casal 

 

Del 2 al 5 de Gener del 2018 (4 dies) 

 Quota 1 fill Quota 2 fills Quota 3 fills 

Casal (4 dies) 45 € 80 120 
*Cal un mínim de 10 nens/nenes inscrits per realitzar-se el casal 

 

INSCRIPCIÓ: 
 
ON-LINE: Feu-la al següent web: http://www.alt-ter.org/casal-nadal.htm 
 
Data límit inscripcions: 21 de desembre. El 22 de desembre es confirmarà si hi ha el nombre 
necessari d'inscrits. 
 
Pagament: 
 
Ingresseu l'import del casal al CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796. Especifiqueu el nom 
del nen i els torns que participarà del casal (1a i/o 2a setmana) 

 
El preu d'inscripció inclou: 
 

 Activitats de lleure de 9 a 13h 

 Els monitors necessaris segons el nou decret d'activitats de lleure, amb un mínim obligatori 
de 2 i amb una ràtio d'1 per cada 10 inscrits 

 Les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents 

 Disposar de les instal·lacions i serveis del Molí Petit 

 El material necessari per realitzar les activitats 
 
 

http://www.alt-ter.org/casal-nadal.htm
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MATERIAL QUE CAL PORTAR DURANT TOT EL CASAL: 

 

 Dins d’una bossa per deixar al casal: 

◦ Una muda de recanvi 

 Dins de la motxilla de cada dia: 

◦ Tovalló 

◦ Cantimplora d’aigua o got 

◦ Esmorzar (MOLT MILLOR en carmanyola o tupper, sense embolcalls de plàstic o alumini 
que generen residus de difícil reciclatge) 

 Posat: 

◦ Roba i calçat còmode per jugar i fer tallers 

◦ Roba d'abric 

◦ Moltes ganes de passar-ho bé 
 

 
ALTRES MATERIALS 

 En cas de ser necessari es demanarà amb antelació material concret (pots transparents, 
fruita, rotlles de cartó del paper de wc, etc.) Es comunicarà amb una nota que es farà arribar 
a través dels nens i nenes. 

 
 
ACTIVITATS PREVISTES*: 
 

 Cuidarem les gallines i les oques. 

 Farem excursions per veure què passa amb la natura a l'hivern. On són els animals? 

 Revisarem les caixes niu i en penjarem alguna de nova. 

 Farem menjadores per ajudar als ocells a l'hivern 

 Farem dolços de Nadal 

 Ens ho passarem bé tots junts 
 
*Aquestes activitats són una previsió. Poden modificar-se segons el criteri de les 
educadores per diferents motius, ja sigui meteorològics, pedagògics o d'altres 
 
NO S'HAN DE DUR  NI JOGUINES NI DINERS. (Per evitar conflictes o pèrdues innecessàries) 
 

 
DUBTES I CONSULTES:  
 
Si resta cap dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al 972 72 13 17 / 686 11 33 44 o bé 
al actiu@alt-ter.org. 
 

 
Restem a la vostra disposició per si cal resoldre algun dubte. 
 
Atentament, 
 
Pau Ortiz 
Coordinador  
amb tot l'equip educatiu de l'Associació Al Ter 
 

mailto:actu@alt-ter.org

