
ACTIVITATS DE LLEURE

EDATS
Nascuts del 2011 al 2016

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 24 de febrer, cal dur: 
guants d’esquí, ulleres, gorra de neu, crema  protectora, anorac i 
pantaló d’esquí, botes de neu, muda de recanvi.
No oblideu portar el berenar i aigua.

HORARIS
8.45 h - 18.30 h : Activitats a l’Espai Lleure 1.
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 infants 
que no han contractat el dinar setmanal)
- Acollida mati de 7.45 h - 8.45 h opcional: 10.20€
-Ludoteca de 18.30 h - 20.30 h opcional: 4€

ESCOLA DE NEU

EDATS 
Nascuts del 2008 al 2016

LLOC
Naturland.

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

MATERIAL NECESSARI
Guants d’esquí, ulleres, gorra de neu, crema protectora, anorac, panta-
ló d’esquí, botes de neu, muda de recanvi. 
No oblideu portar un petit esmorzar, el berenar i aigua.

HORARIS
8.45 h -9.30 h : Servei d’acollida a l’Escola francesa d’Escaldes.
9.30 h - 16.30 h : Sortida a Naturland, activitats, dinar i tornada.
16.30 h - 18.30 h : Berenar i activitats a l’Escola francesa d’Escaldes.
18.30 h - 20.30h : Ludoteca a l’Espai Lleure 2 (opcional).

PREUS
- Activitats + dinar: 84.80€ 
   (Inclou el servei d’acollida, el transport i el material)
- Ludoteca de 18.30 h - 20.15 h opcional: 4€

INSCRIPCIONS
ESCOLA DE NEU

Per internet de l’1 al 15 de febrer
Presencial del 9 al 15 de febrer

Lloc: Dept. d’Esports, edifici Prat del Roure.
T. 890 884  II  www.e-e.ad

VACANCES DE CARNAVAL 
DEL 21 AL 24 DE FEBRER DEL 2023 

Per a infants i joves nascuts 
entre el 2008 i 2016

ACTIVITATS
DE CARNAVAL
2023

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.


