CASAL DE NADAL - ESCOLA FONT D’EN FARGAS

Promou: l’AMPA ESCOLA FONT D’EN FARGAS

23 DE DESEMBRE
FEM DECORACIONS DE NADAL!
Gaudeix d’un dia creant decoracions de Nadal per
guarnir les nostres llars mentre esperem el Pare Noel!
Necessitarem que porteu un rotllo de paper per tal de
poder fer decoracions com cal!
T’esperem!
Activitat: Crearem amb material reciclat el nostre propi
arbre de Nadal i deixarem volar tota la nostra part més
artística per fer unes postals ben maques!

27 DE DESEMBRE
TALLER DE 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, ens prepararem bromes divertides de
cara el dia dels Sants Innocents!
No t’ho perdis!

Activitat: Proposarem diferents racons amb
diferents jocs de taula i per grups gaudirem del joc
amb els altres companys. Després ens preparem
diferents bromes pel dia dels Sants Innocents.

28 DE DESEMBRE
TALLER DE GALETES NADALENQUES
Vine i converteix-te en un pastisser professional creat
unes delicioses galetes de Nadal. Necessitem pastissers
amb moltes ganes de llepar-se els dits!
T’ho perdràs?
Activitat: Farem les nostres galetes de Nadal artesanals
amb diferents formes. Els infants poden portar si volen
algun motlle per fer formes especials!

29 DE DESEMBRE
SÚPER CONCURS D’HABILITATS
Vols convertir-te en el protagonista del concurs
d’habilitats? Pictionary, joc de paraules, mímica... i a tu
què se’t dóna millor fer?
Vine a gaudir amb nosaltres!
Activitat: Ens endinsarem en un súper concurs per
equips on haurem de desenvolupar diferents habilitats.
Posteriorment prepararem entre tots diferents
decoracions pel Photocall per la festa del divendres 30
de desembre.

30 DE DESEMBRE
SÚPER DISCOTECA DE CAP D’ANY!
Música, fotos, pentinats i arreglats... A què esperes per
venir a la festa més sonada per acomiadar l’any 2016?
Hi haurà Photocall, no t’oblidis de portar quelcom
graciós per fer-nos fotos ben divertides!
T’esperem!
Activitat: Acomiadarem l’any amb una bona festa plena
de mini disco amb música, riures, jocs i bon ambient!
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4 DE GENER
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.
T’esperem amb les piles carregades, no te’n pots
quedar sense!
Activitat: Començarem a crear el nostre fanalet i farem
el nostre marc de fotos a partir de cartrons.
Necessitarem que porteu caixes de sabates o de cartró,
revistes, teles, botons... que tingueu per casa per poder
decorar-los. Pel fanalet és necessari que cada infant
porti un tetrabrik i retalls de teles
Moltes gràcies!

5 DE GENER
ACABEM EL FANALET, PREPAREM LA
BOSSA PER ALS CARAMELS... JA VENEN
ELS REIS!
Conte de reis, cavalcada de reis, caramels... ja
arriben! 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. Al final del dia farem una
petita festa de comiat!
No t’ho perdis!

INFORMACIÓ PRÀCTICA
 Inscripcions al correu: eric@diverjoc.net Fins el dia 15 de desembre.

PROGRAMA CASAL DE NADAL
-

23 de Desembre: El Nadal ja és aquí! Creació de decoracions de Nadal
27 de Desembre: Taller de Jocs de Taula.
28 de Desembre: Taller de Galetes Nadalenques
29 de Desembre: Súper concurs d’habilitats.
30 de Desembre: Súper Discoteca de Cap d’Any! Festa de comiat del 2016
2 de Gener: Masterxef! Ens convertim en cuiners per un dia.
3 de Gener: Taller d’imants.
4 de Gener: Comencem a preparar el fanalet i fem el nostre marc de fotos.
5 de Gener: Acabem el fanalet i preparem la bossa pels caramels!

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
galetes nadalenques, o la súper discoteca 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, 27, 28, 29 i 30 de Desembre i els dies 2, 3, 4 i 5 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 17€ per infant i el pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia que acudeixin al casal.
 Les inscripcions es faran per correu electrònic: eric@diverjoc.net

fins el dia 15 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!

Aquí teniu el nostre súper fanalet de Rei Mag. Vols fer un igual per a tu? Vine al Casal de Nadal de l’Escola Font d’en Fargas!

