CASAL

D’HIVERN
2022 - 2023

Benvinguts i benvingudes!

Voleu acompanyar al DIVI per gaudir d'unes vacances d'hivern d'allò
més inoblidables?
El Casal d'hivern d'aquest any està plegat d'activitats tant lúdiques com esportives,
acompanyades de mil i un tallers manuals. Així els nostres infants podran desenvolupar totes
les seves facetes dintre d'un mateix espai i rodejats dels seus companys i companyes.
El format d'inscripció es farà per dies,.
Per aquest motiu, cada setmana està formada per dies màgics, cadascun diferent de l'altre.
Crearem un lloc fantàstic, serà on totes voldran estar i puguin ser unes vacances plenes de
felicitat i molta llum. Tant si ets d’Infantil com de Primària, t'hi esperem!

Totes les activitats són dutes a terme respectant les principals mesures en contra de la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya.

Informació important
Horaris
L’horari del Casal és de 9:00 h a 13:00 h.
Servei d’acollida de 8 a 9h gratuït. *Les famílies interessades en
realitzar aquest servei, cal que ho escolliu a la plataforma a l’hora de
realitzar la compra.
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*Les inscripcions seran del 21 de novembre
al 9 de desembre.
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PRIMERA setmana
22 i 23 de DESEMBRE

LA GRAN DIVERLLIGA!

22 DESEMBRE

Si ets un apassionat del món de l'esport i t'agraden les emocions fortes aquest és el teu gran dia. Viu una
experiència única jugant per equips i competint en els tres esports més famosos que fem a les nostres
extraescolars: futbol, bàsquet i vòlei. En grups de cinc persones, passarem un matí ple d'esport, música,
animació i petits trofeus! T'ho perdràs?

23 DESEMBRE

CUIDEM ELS ENTRANTS DELs Nostres Àpats / L’amic invisible

Els nens i nenes hem de dir i fer la nostra! Farem un taller de cuina freda on experimentarem amb els
aliments i ens convertirem en uns grans xefs fent aquests entrants pels àpats de les vacances!
Tot seguit, farem una activitat molt especial... Moltes vegades demanem coses molt cares i elaborades.
Però, on són els petits detalls? Treballant valors com la solidaritat, l'empatia i l'amistat, farem un amic
invisible ben especial.

SEGONA setmana
27 al 30 de DESEMBRE

27 DESEMBRE
FEM LA NOSTRA FESTA MAJOR D’HIVERN!
Aquest serà el dia on treballarem la cultura popular. Farem de castellers, de bastoners, de tabalers...
Coneixerem i experimentarem amb activitats i jocs què fan les colles de la ciutat. També farem una
maqueta d'una cercavila que podrem posar als peus de l'arbre. Fins i tot, potser hi ha alguna sorpresa...
Quin dia més complet!

1a EDICIÓ DE LA DIVERCURSA! /
GIMCANA A LA PLATJA

28 DESEMBRE

Aquest Casal posarem en marxa una tradició: la cursa del Casal! Vine amb el teu millor xandall a córrer pel
Passeig Marítim en aquesta cursa on hi haurà algun que altre obstacle... Finalitzarem la jornada amb una
gimcana de jocs a la platja. Apassionant!

SEGONA setmana
27 al 30 de DESEMBRE

LA TELE S’HA TORNAT BOJA!

29 DESEMBRE

Tenim una tele maleïda al escola on s'han escapat tots els programes! Vine a ajudar a tornar-los a posar
dins! Amb aquesta ambientació, farem un “Progrés got talent"... En definitiva, ens posarem a la pell dels
concursants de la tele i entre tots i totes haurem d’aconseguir tornar els programes dins de la màquina.

QUÈ LI PASSA EL RELLOTGE?
MISSIÓ GO CAMPANADES EN MARXA!

30 DESEMBRE

Hi ha un rellotge espatllat al pati que ens ha canviat el temps. I què passarà amb les campanades?
Les precampanades del casal d’Hivern es faran tradició, però, per poder fer-les haurem de tornar a posar
al rellotge al seu lloc. Per fer-ho, haurem de superar una gimcana amb proves on haurem de córrer, ballar,
posar-nos en la pell de romans, egipcis i grecs; i sobretot haurem de divertir-nos molt! Acomiada l'any
amb nosaltres!

TERCERA setmana
2 al 5 DE GENER

TALLER DE FANALETS /
TORNEIG D’ESCACS I “BLEI BLEI”

2 gener

Ai, que queden pocs dies per la cavalcada i hem de tenir enllestit el nostre fanalet! Vine al casal a fer el
més bonic!
Tot seguit, arriba un final de matí molt emocionant amb dues propostes diferents: per una banda, un
torneig d'escacs per als apassionats de l'estratègia i, per una altra banda, un torneig de blei blei (baldufes
de tota la vida, pares i mares).

3 gener
EI! QUE ENS HEM CONVERTIT EN ADULTS! EL SUPERMERCAT
Tot infant somia en fer-se gran. Doncs aquí ho podrem experimentar! Amb les divermonedes que els hi
donem, hauran de comprar i vendre productes que hauran de realitzar ells mateixos en grups. En aquest
matí haurem de fer càlculs, plàstica, experimentació... Quantes coses treballarem! No t'ho perdis!

TERCERA setmana
2 al 5 DE GENER

EL MISTERI DE BADALONA

4 gener

Un avi vindrà preocupat a explicar-nos que li han desaparegut una sèrie d'objectes valuosíssims per tota la
ciutat. Haurem de superar unes quantes proves en mode escaperoom per tal de recuperar els objectes i
resoldre el misteri, tot treballant cultura i història a través de llegendes, contes i jocs populars badalonins.

QUÈ LI DEIXEM ALS REIS AQUESTA NIT? /
DISCOTECA I SORPRESA!

5 gener

Quins nervis que aquesta nit venen els reis! A la primera part del matí, farem unes manualitats ben
especials per a deixar-li als reis mags quan vinguin a casa nostra.
Després, acompanya'ns en la discoteca més fantàstica de tota Badalona, on, ben segur, tindrem una visita
molt i molt especial que ens encantarà a totes i tots! Quina sorpresa? Haureu de venir!

INSCRIPCIONS
Per realitzar les inscripcions, cal realitzar-ho
a través de la plataforma digital DIVERKONECT:
Del 21 de novembre al 9 de desembre.
 Cal un mínim de 20 participants per realitzar el casal diari.
 No es podrà dur l’infant sense haver realitzat la inscripció a
través de la plataforma.
 Tingues a l'abast escanejat en format PDF o JPG: CAT
SALUT / CARNET VACUNES i si s'escau: Certificat
d'al·lèrgies i Certificat diversitat
 PAGAMENTS: Transferència bancària o tarja de
crèdit/dèbit. En finalitzar el procés d'inscripció a
Diverkonect.
 Les famílies que ja esteu registrades a la plataforma, si us
plau reviseu a l’àrea de Família que el curs del vostre fill/a
estigui actualitzat.
 Un cop finalitzat el període d’inscripcions si no s'arribés al
mínim establert ens posaríem en contacte amb les famílies
afectades durant la setmana del 12 al 16 de desembre.

Per a més informació
podeu trucar al telèfon:

934358936

www.diverjoc.net | inscripcions@diverjoc.net

