17è PARC DE NADAL
BELL-LLOC D’URGELL
2017-2018

Regidoria de Cultura.
Regidoria d’Esports.
Regidoria d’Ensenyament.

COL.LABORACIÓ ESPECIAL DE:
Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola
Ramon Farrerons.

Del 27 de DESEMBRE al
5 de GENER

ELS DIES D’ACTIVITATS SÓN:

Un any més arriba el Parc de Nadal a Bell‐lloc d’Urgell. Amb
aquest, són 17 anys de la seva organització realitzant un programa
d’activitats adreçat a:
 Potenciar el creixement i desenvolupament personal i social
de tots els i les participants.
 Establir un vincle entre l’oci i l’educació no formal per tal de
potenciar una oferta cívica i cultural adreçada als nens i
nenes de Bell‐lloc d’Urgell i rodalies.
 Potenciar els aspectes creatius i participatius en les
activitats, tallers, jocs i esports.
 Construir espais de joc i reflexió educativa transmesos
entre els més petits i els més grans.
Hi podran participar tots els nens i nenes amb edats compreses
entre els 3 i els 13 anys.
DURANT EL MATÍ: Dibuixarem, pintarem, veurem cinema,
construirem joguines reciclades... Tot relacionat amb les festes
nadalenques: la nit de Nadal, el dia dels innocents, la nit de cap
d'any, els Reis Mags, etc.
INSTAL.LACIÓ: Escola Ramon Farrerons.
Totes aquestes activitats estaran supervisades per monitors/es
especialitzats/des en les diferents temàtiques.

Desembre: 27, 28, 29 i 30
Gener: 2, 3, 4 i 5

PREUS PER PERSONA:
Tot el dia
60 € per 1 nen/nena
58 € per 2 nens/nenes
56 € per 3 o més nens/nenes

HORARIS
MATINS de 8’30 h. A 13’00 h.

Les inscripcions s’han de formalitzar mitjançant pagament amb
targeta al propi Ajuntament o fent un ingrés bancari al compte
ES37 2100 0522 8002 0003 4816.
Recordar‐vos que al formalitzar la inscripció heu d’omplir la
sol∙licitud, portar la targeta sanitària del nen/a, el llibre de
vacunes i còpia de l’ingrés bancari a nom del nen/a o nens/es.
* Data límit d’inscripció el dia dilluns 18 /12/17.
* L’Organització es reserva el dret de possibles modificacions.

