
CASAL DE NADAL 
CASAL FAMILIAR DE VILADECAVALLS
22 i 23 de desembre de 2022

27,28,29,30 de desembre de 2022

2,3,4 i 5 de gener de 2023

Tot el Casal

Les festes escolars de Nadal son un moment extraordinari per treballar
amb els nens i nenes moments d’escalf, lleure, tradicions i emocions
compartides. Us proposem un casal d’hivern a on cantarem Nadales,
ballarem danses tradicionals, farem un pessebre i construirem un tió
entre moltes altres activitats.
A mes ens vindrà a visitar el Patge Reial Romeu que vindrà des de l’orient
en patinet i casc.

Dies Preu 9 a 13 Preu de 9 a 
15 (dinar)

Preu de 9 a 
17 (dinar)

22 i 23 31 € 50 € 59 €

27,28,29,30 55 € 93 € 112 €

2,3,4,5 55 € 93 € 112 €

Tot el casal 135 € 227 € 271 €

Edats dels participants de 3 a 13 anys

L’activitat d’acollida matinal, de 8 a 9,  té un cost addicional sobre els preus del casal de 4 euros dia

Amb la col·laboració

Organització técnica:



LA NOSTRA PROPOSTA:

• Les festes escolars de Nadal sempre son un bon moment per
continuar aprenent d’una manera més lúdica i distesa. Enguany
tindrem 10 dies que seran laborables i per tant ens permeten
fer un tapís d’activitats força complert i atractiu.

• Nosaltres us proposem una estructura a on barrejarem
activitats d’aprenentatge mitjançant la nostra bateria
d’activitats i situacions tradicionals d’aquests dies tan
assenyalats, combinades amb activitats lúdiques que ens
permetin jugar, ballar i gaudir del Nadal en tota la seva
dimensió.

• Tot i que la pandèmia de COVID sembla que ja és història
nosaltres aplicarem tots els protocols i recomanacions que ens
arriben des de les diferents institucions per tal de pal·liar els
riscos d’infecció. Volem treballar segurs i això val per tothom
que s’inscrigui com pels monitors responsables de les activitats.

OBJECTIUS:

• Conjugar activitats d’aprenentatge ( plantejades amb caràcter
lúdic) amb activitats de lleure i recreació.

• Donar rellevància a totes aquelles tradicions que marca el Nadal

• Potenciar el treball emocional dels nostres infants i joves per
donar màxima normalitat a les seves vides aprofitant la màgia
d’aquests dies.



El Patge Reial Romeu ens visitarà els últims dies de casal. Li volem preparar moltes 
sorpreses perquè vegi que tots els nens i nenes del casal familiar ens agrada celebrar 
aquests dies tan assenyalats.

és per això que:

• * Farem guarniments de Nadal
• * Guarnirem el nostre arbre de Nadal
• * Farem el fanalets per rebre al patge i als reis
• * Farem postals per felicitar les festes a tota la família
• * Cagarem el tió
• * Construirem un centre per la taula de Nadal
• * Gaudirem elaborant algun aliment típic del Nadal
• * Prepararem i celebrarem la nostra revetlla de Cap d’Any
• * Celebrarem com cal l’arribada del nou any. WELCOME 2023
• * Cantarem i ballarem nadales
• * Rebrem la visita del Patge Romeu

i també farem jocs d’associació i col·laboració molt adients per aquestes festes            



Un dia qualsevol al 
nostre casal

ACOLLIDA MATINAL en horari de 8 a 9 hores

LECTURA DEL POEMA DE BENVINGUDA

ACTIVITAT LÚDICA (JOCS DINÀMICS)

Esmorzar 

ACTIVITAT TRADICIONAL (ARBRE DE NADAL, 
CAGATIÓ, NADALA, CUINA.....)

13’00 HORES DINAR 

DINAR I ACTIVITAT DE BAIXA INTENSITAT 
I CONTINUEM AMB ACTIVITATS TRADICIONALS


