
 

 
         

CASAL DE SETMANA SANTA 2019 

ESCOLA PROGRÉS 

 
Promogut per: AMPA Escola Progrés 



 

 

  

· 15 d’ABRIL 2018· 

MARC DE FOTOGRAFIES 

Crearem els nostres propis 

marcs per poder posar-hi les 

nostres fotografies. Per tal de 

fer-ho ben fet necessitem que 

porteu una fotografia que us 

agradi de casa. 

T’ho perdràs? 

i també... 

Jocs d’abans: gomes, xarranca, jocs 

de taula,... 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 16 d’ABRIL 2018 · 

PINTEM OUS DE 

PASQUA! 

Aprendrem d’on ve la tradició dels 

ous de Pasqua i tot seguit en 

decorarem els nostres per passar-ho 

genial buscant-los en família. Els 

portarem a casa en una capsa que 

decorarem.  

T’hi esperem! 

Per poder fer el taller ens caldrà que 

ens porteu des de casa vostra una 

capsa d’ous de cartró. 

Jocs d’abans: gomes, xarranca, 

jocs de taula,... 



  · 17 d’ABRIL 2018 · 

POT PER POSAR ELS LLAPIS 

Farem el nostre propi 

organitzador de material per 

tenir-ho tot ben organitzat! 

Llapis, gomes, tisores... tot a 

lloc! 

No t’ho pots perdre!  

Per poder fer el taller ens caldrà que 

ens porteu des de casa vostra rotllos 

buits de WC i de cuina. 

i també... 

Jocs d’abans: gomes, xarranca, 

jocs de taula,... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 18 D’ABRIL 2018· 

FEM LA MONA! 

Pastissers en marxa! Farem la 

nostra pròpia mona de 

Pasqua per dur a casa. 

Vine i gaudeix amb nosaltres! 

Cal que les famílies 

especifiqueu si els infants 

tenen algun tipus d’al·lèrgia 

alimentària. 

i també... 

Jocs d’abans: gomes, xarranca, 

jocs de taula,... 



INFORMACIÓ: 

 El Casal tindrà lloc els dies 15, 16, 17, 18 d’abril de 2019. Cal un mínim de 20 participants per realitzar cada 

taller.  

 El Casal de Tallers és diari i va dirigit a Ed. Infantil i Ed. Primària. 

 L’horari del Casal de Setmana Santa serà de 9 a 13 hores.  

 El preu és de 12€/dia i nen en els tallers diaris. El pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia que els 

infants acudeixin a l’activitat.  

 És imprescindible que els participants portin el material necessari que es detalla a la fitxa resum de cadascuna 

de les activitats. 

 Per inscriure-s’hi cal enviar un correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net del 18 de març al 05 d’abril de 

2019 omplint les dades següents: 

NOM: _______________________COGNOMS:____________________________ CURS_____________________ 

A QUIN DIA/ TALLERS T’INSCRIUS?________________________________________________________ 

 

TELÈFON DE CONTACTE:__________________ CORREU ELECTRÒNIC:_______________________________ 
 

INDIQUEU SI  TÉ ALGUNA ATENCIÓ  ESPECIAL/AL·LÈRGIA/ETC:_____________________________________ 

 

Si voleu més informació podeu contactar amb susanaramoneda@hotmail.com 
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