


CASAL DE NADAL 2017: 
la màgia del nadal

Abracadabra, pota de cabra
al Centre Kepler farem un truc
Rar encanteri, fill d'un misteri
vine i esbrina'l i treu-ne suc.

Amb insistència, tota la ciència
sola s'explica de forma genial

Abracadabra, encara hi pots cabre
vine amb nosaltres aquest Nadal!

Per Nadal, descobreix la ciència 
que s’amaga darrere la màgia!

Edat: De 5 a 12 anys 
Places: 18 places/torn
Horari: De 9:00 a 13:00 (acollida 8:00-9:00 i 13:00-14:00, a convenir) 
Import:  · Torn 1: 27-29 de desembre de 2017: 110€ (3 dies)
             · Torn 2:  2-5 de gener de 2018: 140€ (4 dies)

(10% de descompte (Torn I: 99€ / Torn 2:126€ / Torn 1 i 2: 225€) si feu extraescolars 
al Centre Kepler durant el curs 2017-18 o si s'inscriu més d'un germà)

El pagament es pot fer en efectiu al centre, per rebut domiciliat o mitjançant 
transferència bancària al nº de compte: IBAN ES36 3140-0001-90-0011130900
Inscripció: info@centrekepler.com / 93 205 08 76 

HORARI
L'horari d'activitats del Casal de Nadal és de 9:00-13:00. Oferim horari d'acollida gratuïta (en cas de
demanda) de 8:00-9:00 i 13:00-14:00, durant el qual hi haurà vigilància però no activitats organitzades.

ACTIVITATS
El  funcionament de les activitats del  Casal serà lleugerament diferenciat segons la franja horària i
sempre flexible segons els grups de participants. Generalment, la programació serà la següent: 9:00 –
10:30: Tallers específics (tallers en grups homogenis, aproximats per edat i nivell sobre temàtiques
específiques adaptades als continguts de la setmana) / 10:30 – 11:00: Esmorzar al parc i estona de joc
lliure /  11:00 – 13:00: Tallers en gran grup (jocs i activitats en grup conjunt o barrejats per edats, a
l'interior i/o a l'exterior)

MATERIAL
Els participants del Casal no cal que portin cap material  específic per a les activitats. Sí  que serà
necessari dur cada dia esmorzar... i moltes ganes de descobrir la màgia!
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