
Aquests preus inclouen

• Disseny, preparació i execució de l’acti vitat d’acord amb els requisits establerts en el Decret 137/2003, de 10 de 
juny, de regulació de les acti vitats d’educació en el lleure en les quals parti cipen menors de 18 anys (sense noti fi -
cació acti vitat)
• Selecció de l’equip de dirigents (monitors/es i directors/es)
• Contractació dels monitors/es i directors/es i alta a la seguretat social
• Sous dels/de les monitors/res i directors/es i despeses laborals (SS, IRPF)
• Material necessari per a les acti vitats
• Assegurança de responsabilitat civil amb uns límits mínims de 150.253,03 euros per vícti ma i 1.200.000,00 euros 
per sinistre
• Assegurança d’accidents que cobreix, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 3.005,06 euros en 
cas de mort i un capital mínim de 6.010,12 euros per invalidesa per accident
• Coordinació general

NADAL 2015-2016

SANT FRUITÓS DE BAGES

23, 24, 28, 29, 30, 31 de desembre 

4, 5 i 7 de gener

horari de 9.30 a 13.30

ORGANITZA COL·LABORA

31 de desembre
Festa 

de l‛Home 
dels Nassos

Nexe Jove ( 93 878 89 83 )
nexe.santf ruitosenti tats.cat 
nexejove@santf ruitos.cat 

Àrea de cultura ( 93 878 80 31 )

Les acti vitats del casal de Nadal giraran 
al voltant de diferents personatges de 
còmic. Des de personatges del còmic 
internacional (Doraemon, Barrufets, 
Spiderman, Tinti n, Astèrix …) a 
personatges més nostrats (Mortadel.
lo i Filemó, Ot el Bruixot, En Pere sense 
por…)

programació

preus:

descomptes:

inscripcions fi ns al 16 de desembrereunió 
de pares i mares:
dimarts 15 de des.
20 hores
Nexe

OPCIÓ OPCIÓ +acollida

+acollida

+acollida

OPCIÓ OPCIÓ

OPCIÓ OPCIÓ

23, 24, 28, 29 30 i 31 de desembre 23, 24, 28, 29 30 i 31 de desembre

(6 dies)

(7 dies)

(9 dies) (9 dies)

(7 dies)

(6 dies)

28, 29 30 i 31 de desembre 4, 5 i 7 de gener 28, 29 30 i 31 de desembre 4, 5 i 7 de gener

23, 24, 28, 29 30 i 31 de des. 4, 5 i 7 de gen. 23, 24, 28, 29 30 i 31 de des. 4, 5 i 7 de gen.

2on germà i MIJAC Família nombrosa o monoparental

A A

B B

C C

Per a infants de P3 a 6è
dies 
23, 24 de desembre
28, 29, 30, 31 de desembre
4, 5 i 7de gener

horari casal
De 9.30 a 13.30

acollida: de 8.30 a 9.30

60€ 73€

65€ 80€

75€ 93€

10% 15%


