
ACTIVITATS

HORARI I PREUS

EXCURSIONS

CONDICIONS DEL SERVEI

NADAL

NO ES RETORNARAN ELS IMPORTS SATISFETS PEL CASAL:
- Ni en cas d’accident i/o incident l’infant

- Ni per la NO ASSISTÈNCIA per MALALTIA de l’infant 

- Ni per altres motius de l'infant, familiars o sanitaris

En cas de les excursions si els infants no volen anar, es podran quedar al centre sempre que es tingui un
grup de mínim 15 infants en les mateixes condicions. El preu del casal no sofrirà modificacions en cap cas.

Una vegada feta la inscripció la família haurà de fer un ingrés de 20€, en concepte de
reserva de plaça al número de compte: LA CAIXA - ES75 2100 6321 7102 0011 6521, titular
Village Niu. Posteriorment, aquest import serà descomptat del casal. Si l'infant no
assisteix al casal, l'import de la reserva de la plaça no es retornarà, independentment del
motiu. Una vegada feta la inscripció la família accepta, assabenta i accepta  les
condicions del servei exposades

NO HI HA CAP DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT DEL CASAL NI DE LA RESERVA DE PLAÇA, SI L'INFANT NO ASSISTEIX A
ALGUNA ACTIVITAT O AL CASAL, INDEPENDENTMENT DEL MOTIU I/O CERTIFICAT PRESENTAT

 
www.VILLAGENIU.NET

VILLAGENIU@VILLAGENIU.NET

CASAL

*Es reserva el dret a poder canviar el lloc de les excursions per causa de força major,
annexa a l'organització de Village Niu

El nostre centre d'interès seran els esquimals i les seves
activitats seran: 

manualitats, experiments, pintura, dibuix, robòtica, realitat
virtual i augmentada, excursions, ball, música i esport. 

 
Activitats en català i anglès

El dia 29/12 anirem a Barcelona, a conèixer un petit
indret de gel, exclusiu per nosaltres, on ens
disfressarem d'esquimals i ens trobarem amb el Vee!
El dia 04/01 anirem a Barcelona, a la fàbrica de la
xocolata! 

ELS ESQUIMALS

SERVEI DE MENJADOR CARMANYOLA

SERVEI DE MENJADOR CÀTERING



COM FAIG LA INSCRIPCIÓ

 
www.VILLAGENIU.NET

VILLAGENIU@VILLAGENIU.NET

NADAL
CASAL

 
www.villageniu.net/escola-ribatallada/

VILLAGENIU@VILLAGENIU.NET

SÓC USUARI:

NO SÓC USUSARI: 

ELS ESQUIMALS

Envia missatge per l'aula virtual

www.villageniu.net
Aula virtual famílies
Tria l'idioma
Posa el teu email i la contrasenya
Envia'ns un missatge

www.villageniu.net
Inscripcions
Tria l'escola

Omple le formulari amb les dades que et
demana, ja que al fer la inscripció, per
primera vegada, hauràs d'assabentar i
accpetar totes les condicions i
autoritzacions legal

Videotutorial 
Inscripcions obertes des del
01/12/2022 fins el 11/12/2022

https://youtube.com/wYccnlikeic
https://youtube.com/wYccnlikeic

