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QUI POT APUNTAR-SE AL 
CASAL? 
 
Tots els nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys.  
 
 
CASAL DE NADAL 
 
Dates: 22, 23, 24, 29, 30, i 31 de 
desembre i 2 de gener 
 
Horari: 9h a 13h   
 
Lloc: Centre Cívic 
 
Empresa que gestionarà aquest 
casal: ACTRES 
 

 
FUNCIONAMENT DIARI DEL 
CASAL 
 
-Rebuda a les 9h. Primera activitat. 
-Esmorzar a les 11h. Temps lliure de 
joc. 
-Segona activitat del dia a les 11:45h. 
 
PROGRAMA  
 
La motivació del casal seran les 
festes de Nadal. No només les festes 
pròpies si no també les festes 
internacionals. Per això treballaran 
tradicions nadalenques com el 
cagatió, els reis mags, santa claus, 
l’any nou... i s’aprofitarà per explicar i 
viure aquestes tradicions com es 
viuen en altres cultures. 
 
-Dia 22 des.: Presentació i 
coneixença dels nens/es i monitors. 
-Dia 23 des.: Els regals de Nadal. 
Santa Claus i Pare Noel. 
 

-Dia 24 des.: Els regals de Nadal 
Reis i el Caga tió. 
-Dia 29 des.: Les bromes del Nadal. 
Els sants inocents. The fool day. 
-Dia 30 de des.: El canvi d’any. L’Any 
nou xinès.  
-Dia 31 de des.: El canvi d’any. Les 
dotze campanades.  
-Dia 2 de gener: Festa de cloenda.  
 
RECURSOS HUMANS 
 
El Casal estarà format per dos 
monitors/res responsables de grup.  
 
QUE CAL PORTAR PER FER LA 
INSCRIPCIÓ 
 
-Fotocòpia targeta sanitària 
-Fotocòpia carnet de vacunes  
-DNI pare o mare (que autoritza) 
-Butlleta d’inscripció emplenada que 
la trobareu a les oficines de 
l’Ajuntament.  
-Justificant del pagament 



 

INSCRIPCIONS 
 
Les inscripcions s’obren des d’avui 
fins el dia 12 de desembre. 
 

Les podeu fer a l’Ajuntament de 
dilluns a divendres de 9 a 14h i 
dimarts i dijous de 17 a 20h, o 
mitjançant transferència bancària al 
núm. 2100-0156-32-0200166590 de 
la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona “la Caixa” i aportant el 
justificant a l’hora de fer la inscripció. 
 
Més informació al Tel. 93 841 03 83. 
 
 

PREUS CASAL DE NADAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

 
 
 
 

ORGANITZAT I SUBVENCIONAT: 
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Ajuntament de  
Vilalba Sasserra 

 


