
 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 
 AMPA Escola Sant Miquel - Miralcamp 

  

 

               Casal de Nadal 

Horari: De 9:00 a 13:00 hores 

 

Programació: 

 
DIMECRES 23 
 

ARRIBA EL NADAL A L’ESPLAI 

 Tots junts prepararem la decoració per decorar la sala. També anirem 

buscant pistes per diferents llocs de l’escola per aconseguir trobar el 

nostre objectiu que serà l’arbre de Nadal de l’esplai. 
 

DIJOUS 24 MANUALITAT DE NADAL 

  

 

 

 
 

 

 

DILLUNS 28 CIRCUITS 
  

Realitzarem circuits pel gimnàs on jugarem amb cercles, matalassos, cons, 

pilotes, entre altres. A més també realitzarem algun joc cooperatiu.  

 

DIMARTS 29  POSTAL DE NADAL 
  

 

 

 
 

 

 

 
DIMECRES 30 REPRESENTACIÓ TEATRAL 

  

En grups reduïts prepararem una representació teatral, cada grup pensarà 

un dels dies de tot el Nadal i el representaran als seus companys. Entre 

tots els espectadors hauran d’endevinar quin dia concret hauran 
representat.  

 

 DIJOUS 31  MANUALITAT DE NADAL 

  

 

 
 

 

 

 
 

DILLUNS 4 JOCS MÉS ESPORT 

  

Aquest dia aprofitarem per començar l’any gaudint dels esports de grup. 
Gaudirem de jocs tradicionals com per exemple: el mocador, l’aranya, a 

fet i amagar, entre altres. 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 
 AMPA Escola Sant Miquel - Miralcamp 

  

 
DIMARTS 5 CUINA 
  

 

 

 
 

 

 

DIJOUS 7 MURAL DE REIS 
  

En aquest mural cada nen i nena farà el dibuix d’una joguina que li han 

portat els Reis.  

 

DIVENDRES 8 JOGUINA 
  

Portarem la joguina que més ens ha agradat per tal d’explicar el motiu pel 

qual l’hem demanat. Així podrem compartir-la i gaudir-la entre tots els 

companys. 
  

Preu dia esporàdic: 6 € 

 

Preu de tot el pack (tots els dies): 50 € 

 
Ingrés al compte:  2100-6046-35-0100048023 

Referència: Nom de l’alumne + CASAL NADAL  

Últim dia per apuntar-se: Divendres, 18 de desembre  

 

Els interessats heu de tirar la sol·licitud complimentada + el justificant de l’ingrés 

bancari a la bústia de l’AMPA. Gràcies. 

 
Recordeu que l’activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim d’inscrits. 

 

Miralcamp, 11 de desembre de 2015 

Junta de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

En/na _____________________________________, pare/mare o tutor/a del nen/a 

________________________________ nivell ____________, l’AUTORITZO a 

realitzar el casal de Nadal que s’organitzarà a l’ESCOLA SANT MIQUEL de Miralcamp.            

 

 Tots els dies 

 

 Dimecres 23    Dijous 24  

 Dilluns 28    Dimarts 29    Dimecres 30    Dijous 31    

 Dilluns 4    Dimarts 5    Dijous 7    Divendres 8    

(Marqueu el dia/es que us convingui/n) 

 

Signatura: 


