
2 0 1
9

A 

a



Activitats d’hivern. Centre d’interès
La metodologia de treball a les activitats d’hivern tindrà una base de proposta diària. Es desenvolupen durant
tot el període de vacances escolars, amb la possibilitat d’apuntar-se dies solts amb un promig de 18
participants diaris.

El centre d’interès funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats i
parteix de la curiositat i vitalitat dels infants i de la fascinació que senten pels contes i els personatges fantàstics.

Treballem un Centre d’Interès durant tot el Casal però cada dia tindrà un eix d’activitats específic.
D’aquesta manera fem possible que tots els nens/es visquin una història complerta independentment dels dies
que s’inscriguin.

Tradicionsalmón

Dilluns 23

El Nadal a Catalunya Avui  ens  vis i ta  un tronc vel l  del  bosc, sembla  un tió, però l i  fa l ten tots  el  

complements  que anirem descobrint i  trobant a  través  d'un joc. Quan 

reconstruim el  Tió, ens  expl icarà  una hi tòria  fantàstica  de tots  els  tions  que 

té reparti ts  arreu de Catalunya.

Dimarts 24

Festa Noruega Diu la  tradició que les  bruixes  surten per aquestes  dates , per a ixò els  

Noruecs/gues  amaguen les  escombres  perquè les  bruixes  no puguin volar. El  

personatge d'avui  serà  un bruixa  bona que ens  a judarà  a  fer una poció 

màgica  s i  l 'a judem a trobar l 'escombra per tornar amb els  seus  per Nadal . 

Divendres 27

Teranyines als arbres de 

Nadal d'Ucraïna
Diu la  l legenda que les  aranyes  van guarnir els  arbre de Nadal  d'Ucra ïna en 

una ni t amb fantàstiques  teranyines  bri l lants . Avui  estudiarem les  aranyes  i  

construirem una casa  per insectes .

Dilluns 30 

Els trols Jolásveinar 

d'Islàndia
Els  Trols  Jolasveinar deixen regals  a ls  nens  i  nenes  d'Is làndia . Com que el l s  

estan molt l luny, avui  nosaltres  fabricarem peti ts  regals  que deixarem a  les  

sabates  dels  nostres  companys/es .

Dimarts 31

L'Home dels Nassos Avui  farem una volta  pel  carrer per trobar l 'Home dels  Nassos . Aquest home 

té tants  nassos  com dies  té l 'any i  quan el  trobem l i  donarem una forta  

abraçada. També farem jocs  per descobrir una pi la  de coses  a  través  de 

l 'ol facte.

Dijous 2

Ded Moroz, l'avi del fred 

de Rússia
Els  primer dia  de l 'any, els  nens  i  nenes  de Rúss ia  reben la  vis i ta  de Ded 

Moroz, l 'avi  del  fred i  de la  jove Snegurotchka, que porta  pastissos  de 

jingebre. Avui  farem un ta l ler de cuina: ga letes  de jingebre i  d'a l tres  gustos .

Divendres 3

El fanalet de Reis

Aviat vindran els  Reis  i  tots  els  nens  i  nenes  hem d'i l ·luminar-los  el  camí. 

Avui  construirem un fanalet per portar la  ni t de la  cavalcada. 



Serveis i Horaris

A les activitats d’hivern s’ofereix un seguit de Serveis i moments diferenciats:

Acollida matinal: És un espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de 

casa) i gaudir d’un  entorn tranquil per jugar, llegir i dibuixar entre d’altres, abans de 

l’inici de les activitats  pròpies del Casal. Cal inscripció prèvia per poder preveure el 

personal necessari. Els servei es farà a partir de 5 inscrits diaris.

Durant aquest horari és on es desenvolupen les activitats principals del Casal

d’Hivern. A mig matí fem una parada per esmorzar (cal portar-lo de casa)

Alimentació amb cuina pròpia o mitjançant càtering (en funció dels inscrits),
amb els següents trets genèricscaracterístics:
Després de dinar els nens/es de P3 continuaran amb la migdiada com la resta de dies del 
curs. La resta de nens/es faran activitats de lleure no dirigides però orientades.

Les tardes del Casal d’Hivern s’estructuraran per Racons: contes, joc simbòlic, cançons…
En funció de la quantitat de nens/es de cada tarda, s’organitzaran el nombre de racons.
Els infants seran convidats a participar de tots els racons.

Les activitats del Casal es faran dins de l’Escola en la seva totalitat. Per les estones de
lleure (estona de l’esmorzar i després de dinar), si el temps acompanya, sortirem al pati.
Les famílies que no vulgueu que els vostres fills/es facin ús del pati, ho haureu de
comunicar prèviament a l’equip de monitors/es.



Quotes per setmanes o dies solts:

Casal matí de 9 a 13h 79€

Casal amb menjador de 9 a 15h 122€

Casal tot el dia de 9 a 16:30h 143€

Casal matí de 9 a 13h 53€

Casal amb menjador de 9 a 15h 80€

Casal tot el dia de 9 a 16:30h 92€

Casal matí de 9 a 13h 15€

Casal amb menjador de 9 a 15h 22€

Casal tot el dia de 9 a 16:30h 28€

Inscripcions a través de la web de Fundesplai: 

https://escoles.fundesplai.org/escola-9-graons
a partir del proper dilluns 25 de novembre i fins el 13 de 

desembre.

Possibles canvis excepcionals:
DEGUT A LES OBRES QUE CAL FER AL PATI, SI COINCIDEIXEN AMB LES
DATES DEL CASAL, FUNDESPLAI ES POSARÀ EN CONTACTE AMB LES
FAMÍLIES INSCRITES PERQUÈ TENIM LA POSSIBILITAT DE CONTINUAR
FENT EL CASAL A L’ESCOLA CERVANTES (C/Sant Pere Més Baix, 31).

Casal maít de 9 a 13h

Casal maít de 9 a 15h

Casal maít de 9 a 16,30h

40€

60€

69€

https://escoles.fundesplai.org/escola-9-graons

