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CASAL NADAL 2021-22
1. Què oferim al centre?
Oferim un servei de gestió integral del Casal de Nadal a la vostra escola. Per tal de 
concretar les activitats que més s’adapten a cada centre realitzem un estudi i una 
enquesta (opcional per part d’AFA) per tal de conèixer les necessitats i demandes 
dels pares, mares i/o tutors legals.

2. Per a qui?
Dirigit a nens i nenes de P3 a 6è

3. Quan?
Els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 9 h a 13 h. Possibilitat d’incloure servei
Bon dia de 8 h a 9 h. Sempre que AFA ho requereixi podrem oferir les vacances de 
gener dins el casal.

5. Què costa?

4. Què farem?
Totes les activitats són dissenyades depenent de la ubicació de l’escola i les seves 
oportunitats. Una vegada acceptada la proposta inicial, us farem arribar una proposta 
detallada. Tanmateix, el casal comptarà de:
- Tallers nadalencs
- Manualitats
- Karaoke nadalenc
- Sortida fora l’escola
- Cine
- Jocs

1 dia ----------------------------------- 15€
4 dies (27, 28, 29 i 30) ------------ 55€
5 dies (23, 27, 28, 29 i 30) ------- 65€
Servei Bon dia / DIA --------------- 4€

6. Inscripcions
Per tal de poder gestionar un correcte funcionament, les inscripcions s’hauran 
d’haver realitzat abans del 13/12/2021.

Pregunta’ns i proposa’ns, Dànsala sempre intentarà adaptar-se a qualsevol proposta.
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CASAL NADAL 2021-22
Esborrany de les activitats del Casal de Nadal

HORARI DIJOUS 23 DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30

9:00 - 
11:00h

11:00 - 
11:30h

11:30 - 
13:00h

Decoracions per a 
l’arbre de Nadal:
- Fem un pare 
Noel amb material 
reciclat.
- Boles de Nadal 
personalitzades 
amb la foto del 
nen/a.

Cantem i aprenem 
Nadales fent un 
“Karaoke
Nadalenc”.

- Decorem 
galetes de Nadal. 
- Juguem al “Ball 
Congelat”.

Jocs a l’aire lliure:
- Les cintes. 
(Fomentem 
coordinació dels 
més petits)
- L’ós formiguer 
(pilla- pilla amb el 
nas)

Pel·lícula 
nadalenca amb 
crispetes

Expliquem 
contes i 
històries de 
Nadal.

Manualitats amb 
material reciclat:
- Rudolf 3D
- Divertida 
màscara de 
Ninot de Neu

- Ampolla 
sensorial amb 
flocs de neu a 
l’interior.
- Els Reis de 
l’Orient a partir de 
les nostres mans.

La recerca del 
tresor. El Pare 
Noel ha perdut el 
seu gorro quan 
marxava cap al 
Pol Nort I l’hem de 
trovar. (Ginkama)

ESMORZAR
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Excursió


