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Casal de Nadal

2019-2020

23 DESEMBRE 2019

INVENTORS I EXPERIMENTS!
Vols convertir-te en científic per un dia? Vine i comparteix amb els teus companys i
companyes un dia on realitzarem diferents experiments adaptats a les edats dels
infants.
És important que porteu bata o roba antiga, procurarem que els infants no es
taquin però és un dia d’experimentació i el volem gaudir ben gaudit!

24 DESEMBRE 2019

EL NADAL JA ÉS AQUÍ!
Gaudeix d’un dia màgic creant decoracions de Nadal per guarnir les nostres
llars! Agrairem que porteu botons i altres elements de decoració que tingueu
per casa!
Crearem el nostre propi arbre de Nadal per penjar, així com una sanefa
nadalenca d’allò més bonica. La nostra creativitat es posarà en marxa i
realitzarem autèntiques meravelles!

27 DESEMBRE 2019

ENS CONVERTIM EN ACTORS I ACTRIUS!
3,2,1… Tot preparat! L’Escola Progrés es convertirà en un gran escenari on tots i
totes ens dedicarem a treballar per convertir-nos en actors i actrius!
Entre tots decidirem el gènere que ens agrada més i per grups realitzarem un
curtmetratge que posteriorment farem arribar a les famílies!
No us ho podeu perdre! Totes les disfresses, roba i altres complements que
porteu seran benvinguts per crear un bon atrezzo!

30 DESEMBRE 2019

BENVINGUT AL MÓN DELS JOCS DE TAULA!
T’atreveixes a demostrar la teva capacitat en algun dels jocs d’enginy, paraules o
rapidesa? Acompanya’ns amb els teus amics en aquest dia on entre tots

gaudirem de molts jocs diferents.
A més a més… Crearem el Photocall per la festassa de Cap d’Any! T’estem
esperant!

31 DESEMBRE 2019

FESTASSA DE CAP D’ANY!
Música, fotos, pentinats i arreglats... El 2018 ha estat un gran any i es mereix
que l’acomiadem amb alegria! A què esperes per venir a la festa més sonada?
No t’oblidis de portar quelcom graciós per fer-nos fotos ben divertides! Hi serem
tots, no pots faltar!
Acomiadarem l’any amb una bona festa plena de mini disco amb música,
karaoke, riures, jocs i bon ambient! Ah! I un espectacular Photocall!

02 GENER 2020

PREPAREM EL NOSTRE FANALET DE REIS!
Començarem a crear el nostre propi Fanalet de Reis i farem el nostre propi marc de fotos
a mà per poder guardar el record del nostre dia de Reis. I després farem un concert de
nadales amb instruments improvisats.
Pel fanalet és necessari que cada infant porti un tetrabrik i retalls de teles. Moltes
gràcies!

03 GENER 2020

ACABEM EL FANALET, PREPAREM LA BOSSA PER ALS
CARAMELS... JA VENEN ELS REIS!
Començarem el dia amb un conte, acabarem el nostre fanalet i tot seguit farem la
nostra bossa especialment decorada per recollir caramels de la cavalcada. Per la
bossa necessitem que porteu una samarreta vella (millor si és d’adult i llisa)

T’hi esperem!

07 GENER 2020

ENS CONVERTIM EN ARTISTES!
Benvinguts al màgic món de l’artista! Avui ens dedicarem a veure les diferents tècniques
per crear obres d’art i manualitats. Pintura, ceres, escultures… Tot això i molt més per
acabar creant una obra, ja sigui una tira de còmic, un quadre o una petita figura!
Estàs preparat per convertir-te en un autèntic artista? Recorda portar bata o roba vella!

BUTLLETA CASAL NADAL TALLERS

Benvinguts i benvingudes!
Us presentem el Casal de Nadal. Esteu preparats per gaudir d’un munt d’aventures? No et pots perdre les decoracions de Nadal, o el taller de Teatre
musical, o la súper festa de Cap d’Any, ni molt menys et pots perdre el nostre fanalet per la cavalcada... i encara farem molts altres tallers més!!!
T’esperem per gaudir de molts riures i bons moments tots junts!
Tot seguit us adjuntem la informació pràctica i un document on es detallen els tallers que es realitzaran diàriament.
El Casal de Nadal es realitzarà els dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de Desembre i els dies 2, 3 i 7 de Gener. (Cal un mínim de 20 participants per realitzar cada
taller)
L’horari del Casal és de 09:00h – a 13:00h.
El preu per dia és de 13€ per infant i el pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia que acudeixin al casal.
Les inscripcions es faran per correu electrònic: inscripcions@diverjoc.net fins el dia 13 de desembre, omplint les dades següents:

NOM: ________________________COGNOMS:____________________________
CURS_____________
A QUINS TALLERS/DIES
T’INSCRIUS?___________________________________________________________
TELÈFON DE CONTACTE:_______________________ CORREU
ELECTRÒNIC:_______________________________
INDIQUEU SI TÉ ALGUNA ATENCIÓ ESPECIAL/AL·LÈRGIA/ETC:___________
Per fer el taller del fanalet és imprescindible portar un tetrabrik i retalls de teles. Moltes gràcies!
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