
VACANCES DE CARNAVAL 
DE L’1 AL 4 DE MARÇ DEL 2022 

Per a infants i joves nascuts 
entre el 2007 i 2015 

ACTIVITATS
DE CARNAVAL
2022



ESCOLA DE NEU

EDATS 
Nascuts del 2007 al 2015

LLOC
Naturland.

ACTIVITATS
Esquí de fons, biatló, curses d’orientació, excursions amb raquetes, 
tallers de natura, descoberta de l’ARVA...

MATERIAL NECESSARI
Guants i pantalons d’esquí, botes i  gorra de neu, anorac, muda de 
recanvi, ulleres, mascareta i crema de protecció solar. No oblideu 
portar el berenar i aigua.

HORARIS
8.45 h -9.30 h : Servei d’acollida al Pavelló Prat Gran.
9.30 h - 16.30 h : Sortida a Naturland, activitats, dinar i tornada.
16.30 h - 18.30 h : Berenar i activitats al Pavelló Prat Gran.
18.30 h - 20.30h : Ludoteca al Pavelló Prat Gran (opcional).

PREUS
- Activitats + dinar: 72€ 
   (Inclou el servei d’acollida, el transport i el material)
- Ludoteca de 18.30 h - 20.30 h opcional: 4€

ACTIVITATS DE LLEURE

EDATS
Nascuts del 2010 al 2015

LLOC
Espai Lleure 2.

ACTIVITATS
Sortides, esports, tallers de carnaval, manualitats, jocs socioedu-
catius i un dia d’activitats a la neu.

MATERIAL NECESSARI
El dia de la sortida a Naturland, divendres 4 de març, cal dur: 
guants i pantalons d’esquí, botes i  gorra de neu, anorac, muda i 
mascareta de recanvi, ulleres, mascareta i crema de protecció 
solar. No oblideu portar el berenar i aigua.

HORARIS
8.45 h - 18.30 h : Tallers de Carnaval a l’Espai Lleure 2.
18.30 h - 20.30 h : Ludoteca Espai Lleure 2 (opcional).

PREUS
- Activitats: 41€
- Dinars: 24,80€
   (inclou el dinar de Naturland)
- Dinar de Naturland: 6.20 €
   (obligatori per a tots els infants)
- Ludoteca de 18.30 h - 20.30 h opcional: 4€

TALLERS DE CARNAVAL

UN CARNAVAL MEDIEVAL
Vine aquestes vacances i descobreix els personatges desconeguts de 
l’època medieval. Ens convertirem en joglars, trobadors i bufons!

EDATS
Nascuts del 2011 al 2015

LLOC
Espai Petits Lectors de la Biblioteca.

ACTIVITATS
Dimarts 1 de març: Viatjarem al passat per conèixer els joglars, troba-
dors i bufons que eren els cantants i  actors de l’edat mitjana.

Dimecres 2 de març: Compondrem cançons i poemes d’allò més esbojar- 
rats.

Dijous 3 de març: Reproduirem la vestimenta i els instruments que 
utilitzaven aquestes “estrelles” de la vida medieval.

Divendres 4 de març: Pujarem a l’escenari per jugar a ser joglars i 
bufons: serem artistes medievals per Carnaval! 

MATERIAL NECESSARI
S’aconsella portar una bata o samarreta vella.

HORARIS
17.00 h - 18.30 h

PREUS
- Activitats: 12€ la setmana

INSCRIPCIONS

ESCOLA DE NEU

Del 14 al 23 de febrer
Lloc: Dept. d’Esports, edifici Prat del Roure.

T. 890 884  II  www.e-e.ad

ACTIVITATS DE LLEURE

Del 14 al 23 de febrer
T. 806 155  II   www.e-e.ad

TALLERS DE CARNAVAL

Del 14 al 25 de febrer
T. 802 256  II   biblioinfantil@e-e.ad
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El Comú oferirà un menú únic per tots els usuaris quan donin servei de menjador. Aquest es comunicarà amb antelació a les famílies. Només es faran excepcions en el cas d’infants i joves que tinguin al·lèrgies o intoleràn-
cies alimentaries acreditades per un certificat mèdic.Les famílies podran portar diàriament el dinar dels seus fills a l’hora que comença el servei de menjador. El Comú declina qualsevol responsabilitat en el cas que es 

produeixi alguna incidència amb aquests àpats.


