
Informació ESCOLA DE NADAL

Benvolgudes famílies, 

Ens dirigim a vosaltres per informar
NADAL vol donar un servei i, a l’hora, una solució a les famílies durant el període de vacances 
escolar. Per aquest motiu, els dies 
oferir una activitat lúdica i multidisciplinar amb una temàtica rela
El lloc on es realitzarà l’Escola de Nadal serà a 
 
Horari dels serveis: 
 

- Escola Matinera: 8h a 9h. 
- Escola de Nadal: 9h a 14h.
- Menjador: 14h a 15h.
- Servei de capvespre: 15h a 16h.

 
Preus del serveis:  
 
Escola de Nadal 

Escola Matinera 
Menjador 
Servei de capvespre 
*10% de descompte al 2on germà, exceptuant el servei d’un dia
matinera, el servei de menjador i de capvespre.
 
Els servies que NO tinguin un 
REALITZADES, retornant els doblers. 
 
INSCRIPCIONS:  

1) Inscripció online a la plana web 
(preinscripció) 

2) Entregar el full d’inscripció + preinscripció de 20
desembre. 

 
RESTA DE PAGAMENT: 

1) Ingrés al número de compte: 
indicant: Nom nin/a; NADAL 

2) Pagament en efectiu
preinscripció. 

PER A MÉS INFORMACIÓ:
 

611 088 511 / 611 040 269
e.tempslliure.e@gmail.com

Informació ESCOLA DE NADAL BINISSALEM 

  

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos del servei que aviat durem a terme. L’
vol donar un servei i, a l’hora, una solució a les famílies durant el període de vacances 

escolar. Per aquest motiu, els dies 24, 26, 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
oferir una activitat lúdica i multidisciplinar amb una temàtica relacionada amb aquesta festa. 
El lloc on es realitzarà l’Escola de Nadal serà a Ca’n Gelabert. 

Escola Matinera: 8h a 9h.  
Escola de Nadal: 9h a 14h. 
Menjador: 14h a 15h. 
Servei de capvespre: 15h a 16h. 

Preu 
75€/període 

12€/dia 
2€/dia 

Carmanyola 2€/dia 
2€/dia 

*10% de descompte al 2on germà, exceptuant el servei d’un dia, l’escola 
i de capvespre. 

tinguin un QUÒRUM SUFICIENT d’assistència NO PODRAN SER 
, retornant els doblers.  

Inscripció online a la plana web www.etempslliure.com + transferència de 20

Entregar el full d’inscripció + preinscripció de 20€ a l’Ajuntament, fins dia 

al número de compte: ES40 0049 6317 12 2810004468 (Banco Santander), 
Nom nin/a; NADAL BINISSALEM, el 1er dia d’Escola de Nadal.

efectiu el primer dia de l’Escola de Nadal, descomptant els 20

 
ACIÓ: 

611 040 269 
e.tempslliure.e@gmail.com 

vos del servei que aviat durem a terme. L’ESCOLA DE 
vol donar un servei i, a l’hora, una solució a les famílies durant el període de vacances 

4 de gener, us volem 
cionada amb aquesta festa.  

NO PODRAN SER 

+ transferència de 20€ 

, fins dia 18 de 

(Banco Santander), 
el 1er dia d’Escola de Nadal. 

el primer dia de l’Escola de Nadal, descomptant els 20€ de 


