Casal d’Infants i Joves Quico Sabaté
La documentació necessària per a la
matriculació al casal diari:

C/ Rosell 2, 08902 L’Hospitalet
Informació: De dilluns a divendres
de15h a 19h

Fotografia de carnet de l’infant
Fotocòpia del carnet de vacunes
Fotocòpia de la targeta de la seguretat
social
Fotocòpia del document d’identitat de la
mare o el pare i fill/a

93.431.00.11/ 627.675.261
casalquico@ josepcarol.cat
http://www.facebook.com/casalquico

JO SÓC DEL QUICO...
I TU?
Activitats curs 2012-13
L’Hospitalet de Llobregat

QUI SÓM?

CASAL DE VACANCES

El Casal Quico Sabaté és un servei educatiu
dinamitzat per un equip educatiu format per
professionals del lleure.
El Casal constitueix, un espai de trobada i
d’aprenentatge per a infants, d’entre 3 i 12 anys
d’edat, on es realitzen activitats diàries. L’activitat
està destinada als infants del barri provinents
dels diferents centres educatius del voltant.
L’ horari és de 16.30h a 19h.
El Casal compta amb un servei de recollida a les
escoles del barri (Places limitades).
El preu pels infants inscrits és de:
Dies a la setmana
1
2
3
4
5

Preus
23 euros
30 euros
33 euros
40 euros
43 euros

Hi ha descomptes per Beques Clau!!
Informa´t!

CASAL DE NADAL
Dates i horaris

Inscripcions

Celebrem les festes tradicionals de Catalunya: la
Castanyada, el Caga Tió, Carnestoltes, i San Jordi.
24,27,28,31de desembre
de 2012 i 2,3 i 4 de
gener del 2013. De 9 h a
15h
Novembre

CASAL DE PRIMAVERA
Dates i horaris
Del 25 al 28 de març de
2013
de 9 h a 15h
Inscripcions
Febrer-Març
CASAL D’ESTIU
Dates i horaris

Inscripcions

FESTES TRADICIONALS

Del 25 de juny al 26 de
juliol del 2013
de 9 h a 13 h o de 9 h a
17 h
Abril/Maig

Aquest any celebrarem la rua de Carnestoltes
amb totes les famílies, crearem el túnel del
terror de Halloween i recorda que el 11 de Maig
es realitzarà el “Dia del Quico”, entre d’altres
activitats.
No t’ho perdis!!! Places Limitades!!!

