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El Nadal és una època especial per a tots però en

especial per als nens i nenes. Els més petits de la casa

són els que més gaudeixen de el temps lliure.

El Casal de Nadal es durà a terme si hi ha un mínim de

10 inscrits. Places limitades. 

love and joy
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TORNEM EL NADAL A LAPONIA

La història narra sobre un elf que era molt rialler, que sabeu com

es deia?  Elrond, i tenia un acompanyat molt i molt eixerit, era el

seu ren, en Rudolf. 

Els dos eren ajudants de la Vila del Pare Noel.  Es van despertar

en un dia molt assolellat. Per això van decidir que era un bon dia

per anar a passejar i a fer una visita a la seva ciutat, Laponia. 

Un cop varen arribar, van veure que alguna cosa no funcionava

bé, les llums de nadal no hi eren, no hi havia gent per al carrer,

en general es veia una ciutat molt trista.

En Rudolf que era molt espavilat, li va preguntar a l'Elrond que,

que podien fer per tornar a donar vida a la ciutat. I tot pensant

van decidir que els nens i nenes del casal els podrien ajudar a

través de jocs i manualitats podrien aconseguir coses per decorar

la ciutat i llavors poder celebrar una gran festa de Nadal.



L'eix d'animació

L'elf estava cansat de què mai es fessin festes de nens a Laponia

així que va decidir ell muntar la seva. 

Cada dia l'hem d'ajudar a decorar a través d'activitats i
manualitats que farem a al classe .

En tot el món no hi ha una tradició més universal i que no

unifiquem i identifiquem tant com la celebració anual de la

festivitat de la Nadal.    Solament la seva menció ens porta

emocions, records d'excitació i alegria a tots i en especial als

més petits. 

Dies en els quals celebrem festes i passem bons moments amb la

família. Aquest any, a conseqüència de la pandèmia de la Covid,

seran limitades per preservar la seguretat i la salut de les

persones. No obstant això, volem intentar que els més petits

puguin gaudir-la de la mateixa manera amb la il·lusió que sempre

els caracteritza.
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9h a 9:30h           Benvinguda  i presentacions.
9:30h a 10:30h    Pintem el Nadal 
10:30h a 11:00h    Esmorzar i pati.
11:00h a 12:00h    Jocs i manualitats de Nadal.
12:00h a 13:00h  Arriba el tió i li donem menjar perquè cagui molt.

9h a 9:30h           Benvinguda.
9:30h a 10:30h     Parlem sobre que ens ha cagat el tió a casa i al casal també hi haurà passat??
10:30h a 11:00h     Esmorzar i pati.
11:00h a 12:00h     Fem l'arbre de Nadal (boles de dibuix que pintaran).
12:00h a 13:00h    Muntem l'arbre de Nadal i cantem Nadales i es graven perquè la familia ho puguin veure.

Dia 22 Desembre

9h a 9:30h          Benvinguda  i presentacions.
9:30h a 10:30h    Expliquem l’eix d’animació i ens situem.
10:30h a 11:00h    Esmorzar i pati.
11:00h a 12:00h    Jocs i manualitats de Nadal.
12:00h a 13:00h   Dibuixem i pintem el tió. 

Dia 23 Desembre

Dia 24 Desembre
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9h a 9:30h            Benvinguda.
9:30h a 10:30h     Fem figures de Nadal amb fang.
10:30h a 11:00h   Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h   Fem una postal de Nadal per als pares.

9h a 9:30h           Benvinguda.
9:30h a 10:30h    Pintem les figures de fang amb pintura.
10:30h a 11:00h  Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h  Gimcana per l'escola.

Dia 28 Desembre

    

Dia 29 Desembre

 

9h a 9:30h            Benvinguda.
9:30h a 10:30h     Fem disfresses d'Elf.
10:30h a 11:00h   Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h  Jocs tradicionals.  

9h a 9:30h            Benvinguda.
9:30h a 10:30h     Taller de collarets (per anar mudats a la festa de cap d'any).
10:30h a 11:00h   Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h   Celebració de cap d'any amb karaoke i jocs de música.

Dia 30 Desembre

Dia 31 Desembre
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9h a 9:30h            Benvinguda.
9:30h a 10:30h     Fem una corona de rei mag.
10:30h a 11:00h   Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h   Joc lliure.

9h a 9:30h          Benvinguda.  
9:30h a 10:30h   Construïm els nostres fanalets. 
10:30h a 11:00h Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h Muntem els fanalets i fem la carta als reis mags. 

Dia 04 Gener

    

Dia 05 Gener

 

9h a 9:30h            Benvinguda.  
9:30h a 10:30h     Gimcana de Nadal.
10:30h a 11:00h   Esmorzar i pati.
11:00h a 13:00h   Jocs tradicionals. Tot ambientat amb la temàtica nadalenca per
gaudir al màxim.

 9h a 9:30h           Benvinguda.
9:30h a 10:30h     Fem xocolata amb melindros.
10:30h a 11:00h   Esmorzem els melindros  al pati.
11:00h a 13:00h   Escape room de Nadal.

Dia 07 Gener

  

Dia 08 Gener
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I N F O R M A C I Ó  P R E U S

           TOT  EL CASAL 11 dies    110€ / participant

1 Setmana del 22 al 24 de Desembre / 3 dies    40€ / participant
2 Setmana del 28 al 31 de Desembre /  4 dies   50€ / participant
3 Setmana  4-5-7-8 de Gener / 4 dies                 50€ / participant

  Horari de 9h a 13h  
 

OPCIÓ ACOLLIDA MATINAL (Mínim 5 nens)

HORARI 8h a 9h 

15€/ Tot el taller

3€/ eventual

DESCOMPTE DEL  6% PEL SEGON GERMÀ. 
   Inscripcions: Fins a exhaurir places.  

Observacions:
Reservat el dret d'anul·lar el Taller en cas de no complir amb l'aforament mínim 10 nens.



www.labambalina.com


