
 
Vine i acompanya en Rudolph en 
un increïble i trepidant viatge!

 
Viuràs un espai ple de màgia, 

d'emocions i 
gaudiràs amb  danses,  cançons,  
gimcanes, jocs i tallers creatius de 

Nadal.
 

Al Winter Carmelites els valors de 
l’escola seran presents a totes les 

activitats i viuràs grans aventures!
 

No t'ho pots perdre!
 
 

 

DI-42-AE-061

Organitza:

www.carmelites.cat

WINTER
CARMELITES

56€
(per setmana)

Casal de Nadal 
des d'I3 a 6è EP

Juga, experimenta i il·lusiona't

VIU EL NADAL A CARMELITES!

Per  a  més  informació:
 

secretar ia@carmel ites .cat
extraescolars@carmel ites .cat

 

27, 28, 29 i 30
 de desembre

 
2, 3, 4 i 5
de gener

 

https://twitter.com/carmelitestgn
https://www.facebook.com/carmelitesmdctgn/
https://www.instagram.com/carmelitesmdctgn/
https://www.youtube.com/channel/UCpR-G9gK7oDQQ8OuZsPHCYQ/featured
https://www.pinterest.es/carmelitestgn/
https://t.me/carmelitestgn


ACTIVITATS

CASAL NADAL des d' I3 a 6è EP

Treballs manuals: són tallers fets a mà 
relacionats amb el Nadal. Aquests treballs 
potencien la creativitat i la imaginació dels 
infants i també ajuden a la millora i precisió de la 
motricitat fina.

Jocs: també estan relacionats amb el Nadal. Els 
alumnes s'ho passaran més que bé jugant  als 
diferents tipus: cooperatius, de competició, 
d'expressió, de ritme, d'interior, d'exterior, de
diferents cultures, etc.

Danses: realitzarem alguna dansa senzilla i 
cantarem cançons per conèixer més la nostra 
cultura i la de les festes nadalenques.

I... moltes activitats més!

     
La jornada serà de 9.00 a 13.00 h.

Esmorzar i una ampolla d’aigua.
Roba i calçat còmode.
El preu ja inclou el material necessari.

Si fas el casal de Nadal...

CAL PORTAR

HORARI

INFORMACIÓ

INSCRIPCIONS

Inscripcions abans de l' 11 de desembre
a través d'aquest enllaç:

INSCRIPCIÓ WINTER CARMELITES

El procés d’inscripció es completarà una vegada
es realitzi el pagament per transferència
bancària (data màxima serà l'11 de desembre):

1. Ingrés al número de compte:
ES75 0182 1238 6702 0041 3444.

2. Indicar, en fer l’ingrés:
Winter + Curs + nom i cognom de l’alumne/a.
Exemple: Winter 1r A EP Magí Puig.

A partir del dia 11 de desembre es tancarà el
procés d'inscripció i s'enviarà per correu
electrònic el document d'organització del casal 
 de Nadal.

Juga, experimenta i il·lusiona't 

VIU EL NADAL A
CARMELITES!

L’escola pot variar la composició dels grups per 
necessitat d’organització o cancel·lar el casal per 
no arribar al número d’alumnes necessari per dur 
a terme l’activitat.

En cas de pluja s’adaptaran les activitats i es 
mantindran els tallers. Es farà ús d’espais coberts. 

https://forms.gle/1p6giJViEVXZ3d357

