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Participants:  
  

Nens i Nenes de 4 a 12 anys.  
 
 
Dates:  
   

• Dilluns, 23 de desembre 
• Dimarts, 24 de desembre 
• Divendres, 29 de desembre 
• Dilluns 30 de desembre 
• Dimarts 31 de desembre 
• Dijous 2 de gener 
• Divendres 3 de gener 
• Dimarts, 7 de gener 

 
Horari:  
  
 De 9h a 14h. 
 Possibilitat de 14 a 17h. Mínim 10 inscrits per dia. 
 
Lloc: 
 Escola El Garrofer  de Viladecans 
  
Activitats diàries:  
 
 Activitat Esportiva 

Els esports i jocs tenen com a finalitat oferir espais d’activitat física, 
esportiva, motiu i lúdica als nens i nenes. Igual que els tallers artístics, 
cada grup d’edat treballarà de manera diferent, encara que formin 
part d’un grup únic de treball.  

 
Tallers Artístics 
Els Tallers artístics tenen com a finalitat oferir espais d’expressió 
artística i creativa als nenes i nenes relacionades amb el Nadal i els 
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seus temes. La franja d’edat a la que s’ofereix els tallers és àmplia (4-
12 anys) però cada grup d’edats treballarà els aspectes creatius de 
manera diferent, encara que formin part d’un grup únic de treball.  

 
 

Activitat Lúdica 
Proposem que Durant la ultima hora d’activitat fer unes activitats 
lúdiques amb material alternatiu.  

 
 
Preus: 
 

Número de Dies Horari de 9h a 14h Horari de 9h a 17h 
8 dies 75 € 163 € 
7 dies 66,5 € 143,5 € 
6 dies 60 € 126 € 
5 dies 55 € 110 € 
4 dies 48 € 92 € 
3 dies 37,5 € 70,5 € 
2 dies 26 € 48 € 
1 dia 14 € 25 € 

 
 
 
Inscripció i informació: 
 
 www.paido.org ,  tel. 936378538 , paido@paido.org 
 


