
 

Benvolgudes famílies,      

El casal de Nadal 2021 de les Orenetes està engegant motors i ens estem preparant per 
poder obrir els dies de Nadal. Tot i això, no depèn només de nosaltres, sinó que 
estarem alerta del que les autoritats sanitàries ens diguin respecte l’evolució dels trams 
de la pandèmia.  

Per poder començar a crear els diferents grups, necessitem fer les preinscripcions, això 
ens permetrà crear horaris amb els monitors, organitzar les entrades i sorHdes del 
recinte, torns de menjador, entre d’altres aspectes. 

Ja us podeu anar apuntant!! 

  

DECISIONS I MESURES PRESES PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CASAL I UNA 
PREINSCRIPCIÓ CONDICIONADA: 

1. Obertura del casal de NADAL:   dies  23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de DESEMBRE 

                               dies 3,4, 5  de GENER 

L’horari del casal serà de de 07.45h a 17.00h D+B.  

Entrades de 08.30h a 09.00h i sorHdes de 16.30h a 17.00h. 

SorHda Migdia 13.00 a 13.30 i de 15.00 a 15.30 

Cada grup Hndrà el seu propi espai a l’ interior amb el seu lavabos i WC propis. 

Els pares no podran entrar al casal (els nens entraran sols). 

No hi haurà servei de bus. 



NOTA IMPORTANT: LES  PREINSCRIPCIONS SERAN ACCEPTADES PER    
RIGORÓS ORDRE D’ARRIBADA !  

PLACES LIMITADES 

 (les ràGos per grup són de 24 alumnes per grup) 

ELS GRUPS A LES ORENETES SERÀN DE MÀXIM 
15 NENS  

    COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:  

- Per e-mail al correu casalorenetes@gmail.com 

- Per Whatsapp o bé trucant al 666477660. 

Un cop Hnguem tancades les preinscripcions, per inscriure’ns haurem de tenir signat 
documents: fitxa, drets d’imatge, autoritzacions i dades de salut. ( ELS NENS QUE 
VAREN VENIR A L’ESTIU NO FA FALTA-JA HO TENIM) 

Us adjuntem la informació general del casal. 

PAGAMENT DE QUOTES: 

1. La quota de casal , menjador i berenar es passarà el dia 19 DE DESEMBRE, pels 
que teniu el rebut domiciliat 

2. Podeu pagar en efecHu 
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