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Benvolgudes famílies us deixem algunes informacions sobre els Casals d’Hivern. 
 
 

EL LLOC on  realitzem el Casal d’Hivern és al Centre d’Esplai Xixell al Parc de la Remunta, 4-5.  

 

Els infants a qui va dirigit el Casal d’Hivern son els nascuts des del 2015 al 2007. 

 
 
LES ACTIVITATS que realitzarem i l’equip de monitors/es són els següents: 
 
 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   27 DESEMBRE 
 

Joc i visita a la 
mostra 

pessebrista 

28 DESEMBRE 
 

Manualitats  

Nadalenques 

 
 
 

  Nil Cohí 
Sara Calero 

Adrià Alonso 
Sara Calero 

  2 GENER 
 

Ginacama 
(La carta perduda) 

3 GENER 
 

Sortida  
Pista de gel 

4 GENER 
 

Tortell de Reis  
(cuina) 

 
 
 
 

 Adrià Alonso 
Sara Calero 

Adrià Alonso 
Sara Calero 

Adrià Alonso 
Sara Calero 

 
Amb les activitats que realitzem volem aconseguir crear un ambient nadalenc i treballar les 

tradicions autòctones mitjançant diverses activitats creatives i motivadores per els infants. 
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L’HORARI BASE DELS CASALS ÉS EL SEGÜENT: 
 

9:00h – Arribada dels infants al casal i activitat de grup  

10:30h- Esmorzar 

11:15h – Inici del taller 

13:15h – Recollim i valorem amb els infants 

13:30h –Marxem cap a casa i arribada de les famílies 

 

COSES QUE CAL PORTAR: 

Cada dia: 
-  Esmorzar 

- Pels infants més petits (3 anys): Una muda de recanvi . 

 

Sortida a patinar sobre gel: 

- Guants. 

- Mitjons gruixuts. 

 

 

AUTORITZACIONS: 

 

- Entrades i sortides: autorització necessària per poder marxar sol a casa i/o si ve algú altre a 

recollir al nen. 

- Medicaments: en cas que algun infant hagi de prendre algun medicament és necessari que 

porti la recepta del metge. 

 

Per qualsevol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al 93.7442195. 
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