


Dilluns 23, Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Dimarts 24,  Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Divendres 27,  Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Dissabte 28, Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Dilluns 30, Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Dimarts 31, Acnadal de 09 a 13h

Totes les acvitats de l’Acnadal es faran al pavellódesembre

gener
Dijous 2,  Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Divendres 3, Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h
Dissabte 4, Acnadal de 09 a 13h i de 16 a 19h

Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament fins al 20 de desembre o al pavelló a parr del dilluns 23.

Edats: de 3 a 12 anys. Espai adaptat per als més pets de 3 a 5 anys. 

En el moment de fer la inscripció del nen/a caldrà fer entrega de la fitxa d’inscripció (document 

a part) degudament complimentat amb totes les dades. 

En cas contrari, el nen/a no podrà parcipar de l’acvitat. 

Si un nen/a ha de sorr abans de l’hora d’acabar, cal que por un paper signat per una persona 

adulta que l’autoritzi i que el vingui a recollir també un adult. adulta que l’autoritzi i que el vingui a recollir també un adult. 

Es pot portar esmorzar i berenar. Durant les acvitats es fan parades per fer aquests àpats. 

Els nens pets de 3 a 5 anys han de portar la roba i la motxilla marcades amb el nom. 

Per a més informació: oficines del pavelló 

ACTINADAL



Mans:
- De les 09 a les 13h: 5€ (es pagaran 5€ fins a les 09.45h)
- De les 10 a les 13h: 4€
Tardes:
- De les 16 a les 19h: 4€ PREUSABONAMENTS:
58€/17 sessions
*Descomptes del 50% en els abonaments per a famílies nombroses
o monoparentals. 
Caldrà presentar la documentació a l’hora de fer la inscripció.
Només s’aplicaran els descomptes en els abonaments.

INFORMACIÓ   Important per a les famílies
Dimarts 24 de desembre:
Al ma, els pets han de portar 1 rotlle de paper de wc buit cada nen/a.

Divendres 27 de desembre:
Al ma, cada nen/a ha de portar 1 rotlle de paper de cuina buit.
A la tarda, cada nen/a ha de portar 10 taps de suro.

Dissabte 28 de desembre:
Al ma, cada nen/a ha de portar 6 xapes de beguda d’ampolles de vidre.Al ma, cada nen/a ha de portar 6 xapes de beguda d’ampolles de vidre.

Dimart 31 de desembre:
A parr de les 10.30h presentació de l’espectacle d’animació infanl “Explosive” de la 
companyia La Cremallera al pavelló firal.
A les 12h sorrem a passejar l’Home dels Nassos pels carrers d’Agramunt.
*Els nens es recolliran a les 13h al pavelló firal.

Dijous 02 de gener:
Al ma, l’Acnadal es farà al pavelló esporu. Cal portar calçat de recanvi.Al ma, l’Acnadal es farà al pavelló esporu. Cal portar calçat de recanvi.
A la tarda, vindran a fer una visita els Tabalers de l’Espetec.

Divendres 03 de gener:
Al ma, cada nen/a ha de portar una caixa de sabates buida (mida sabates adult).
A la tarda, cada nen/a ha de portar si en té pans, monopans, bicicletes... farem un 
circuit vial al pavelló.



durant les festes

Dimarts, 24 de desembre
Cagada popular de la soca 
A les 18h a la plaça de l’Església 
Prèvia inscripció a l’Ajuntament*
                                                       *Fins al 20 de desembre

CODE CLUB A LA BIBLITOECA
Taller d’iniciació a la programació d’ordinadors per a infants de 9 a 12 anys. 
Tots els dimecres, del 15 de gener a l’1 d’abril de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda.
Inscripcions a la Biblioteca abans de l’11 de gener. 
Places limitades

Diumenge, 29 de desembre
Visita del Patge Karim
A les 17.30h a la sala de plens de l’Ajuntament

Dimarts 31 de desembre
Passejada de l’home dels Nassos 
A parr de les 12h 
Punt de sorda: pavelló firal

Diumenge, 5 de gener
Cavalcada de reis 
A parr de les 18h 

Altres acvitats
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