
L’iglú
ampaescolaaltasegarra@gmail.com
MÉS INFORMACIÓ:



L’Iglú, el saló de la infància d’hivern de Calaf, torna a obrir les portes enguany.

Centralitzant les activitats a la Sala d’Actes, Sala Groga i Sala Blava, aquest any el parc inclou noves pro-
postes que es barregen amb les més exitoses en altres anys, tals com: inflables, circ, tallers, pintar cares, 
mini golf, jocs de taula, jocs de fusta, kars, circuit de bicicletes, etc.

DIES: 24, 27, 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
HORARIS: de 16h a 20h

L’entrada al parc de la tarda te un cost de 3€.

Aquest any, com l’any passat, l’Igú també compte amb un Casal d’hivern de matins, cal inscripció i no és 
necessària la presència de pares i mares, ja que l’equip de monitores restarà a la cura dels inscrits.
Els 6 dies de casal matinal tindran un cost de 45€ per nen/a. I 3 dies de casal matinal tindran un cost 
de 25€. Si ets soci de l’ampa, família monoparentals i nombrosa 6 dies 42€ i 3 dies 22€.

Cal destacar que tothom qui s’inscrigui al casal matinal de l’Iglú, tindrà accés a les activitats de la tarda 
gratuïtament els dies que tingui Casal.

Per més informació del casal de matins i inscripcions:
ampaescolaaltasegarra@gmail.com
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Proposta SALA D’ACTES
1. TALLER CIRC.
2. PINTA CARES.
3. JOCS GEGANTS.
4. INFLABLE: 7m x 7m x 5m.
5. TALLERS MANUALITATS.

5. INFLABLE WIPE OUT: 5m x 12m x 2m.
7. MURAL COL·LECTIU.
8. BAR/TAULES/ENTRADES 
9. ESPAI CONTA CONTES.
10. ESPAI ESPECTACLE KARAOKES KIDS 2 de desembre.



Proposta SALA GROGA
1. CIRCUIT PLASMACARS (12 m).
2. JOCS GEGANTS INFANTILS.
3. INFLABLES: boti boti (3m x 4m x 2,50m) i casa boles (3,50m x 3,50m x 2,50m).



Proposta SALA BLAVA
1. TENIS TAULA RODONA. 
2. MINI GOLF:  (7m x 5m)
3. TÀNDEM I KART
4. INFLABLES ESPORTIUS: bàsquet (2m x 3m x 1,60m); xutòmetre d’hanbol (5m x 1m x 3,5m); wipe out (5m x 12m x 2m)

handbol

tàndem i kart

bàsquet

*si l’infable wipe out cap a la sala d’actes, posarem un circuit de kart i tàndem al seu lloc
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