
divendres 23 de desembre dimarts 27 de desembre dimecres  28 de desembre dijous  29 de desembre divendres 30 de desembre 

8:00 a 9:00h.

10:30 a 11:00h. Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

14:00h. Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa 

14:00 a 15:30h Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar

15:30 a 17:00h Contes i cançons de nadal Jocs i Racons Cinema Contes i cançons de nadal Jocs i Racons

Espagueti napolitana Macarrons gratinats Llenties a la cassola Arròs amb tomàquet Crema de carabasso

Calamars andalusa i enciam Escalopa amb amanida Salsitxes i amanida Lluç a la planxa i amanida Pollastre amb chips

Fruita Fruita Fruita iogurt Fruita

                                                          dilluns 2 de gener dimarts 3 de gener dimecres 4 de gener dijous 5 de gener 

8:00 a 9:00h.

10:30 a 11:00h. Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar

14:00h. Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa Rentar mans o marxar a casa 

14:00 a 15:30h Dinar Dinar Dinar Dinar

15:30 a 17:00h Racons i jocs d’interior Racons i jocs d’interior Racons i jocs d’interior Racons i jocs d’interior

Verdura del temps Fideus a la cassola Crema de verdures Sopa de galets 

Ous amb pernil i amanida Mussola arrebossada Canalons Escalopins d'au

iogurt Fruita en almivar Fruita Fruita

* Cal portar cada dia roba que es pugui embrutar, un petit esmorzar i una ampolla d'aigua per si sortim fora de l'escola. 

Tots:                                                       

Esports i Jocs tradicionals                   

Infantil:                                          

Circuit psicomotriu                 

Primària:                                                

Jocs esportius al pavellò

CASAL DE NADAL 2016 - 2017

Infantil: Taller de pintura amb taps de 

suro                                  

Primària: Taller d'estampació amb 

relleu

Tots:                                               

Guarnirem el nostre arbre de 

l'entrada a l'escola, amb els nostres 

desitjos

Tots:                                                     

Acabem el mural

Acollida matinal

Acollida matinal

Menú

Infantil:                                          

Plats divertits                              

Primària:                                             

Estel amb cartró i goma eva

infantil i primària:                                 

Taller de fang i pintura amb sal

9:00 a 10:30h.

11:00 a 13:00h.

13:00 a 13:50h.

Menú

9:00 a 10:30h.

11:00 a 13:00h.

13:00 a 13:50h.

Infantil:                           

Circuit psicomotriu                 

Primària:                          

Jocs esportius al pavellò

Infantil:                                                    

Jocs al pavellò                           

Primària:                                                

Roda d'esports

Sortida tots                                                     

Al Parc de la les Morisques                    

farem jocs dirigits 

Tots: Ambientació                                       

Construim un mural d'hivern   arbres, 

ninot de neu, estels…

* L'entrada i sortida del Casal serà per la Ronda Arraona. Si us teniu que possar amb contacte amb nosaltres Tl 93 721 08 00 

Infantil:                                         

Esports pre-esportius                        

Primària:                                                

Roda d'esports

Infantil i primària                         

Acabem els tallers del dia anterior                

infantil i primària:                           

Pintem i fem la carta als reis d'orient 

Festa fí de casal!!                               

Jocs dirigits a l'escola

Infantil: Cançons i danses               

Primària: Ballem  Zumba                              

Infantil:                                                     

Circuit psicomotriu                                                              

Primària:                                                                   

Jocs esportius al pavellò

infantil i primària :                                              

Fem un ninot de neu amb globus                                       


