
dimecres  27 de desembre dijous  28 de desembre divendres 29 de desembre 

8:00 a 9:00h.

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

14:00h. 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

15:30 a 17:00h Jocs i Racons Jocs i Racons Cinema

Macarrons gratinats Llenties a la cassola Arròs amb tomàquet

Escalopa de porc i pastanaga Salsitxes de pollastre i amanida Calamars arrebossats i enciam

Fruita Fruita iogurt

dimarts 2 de gener dimecres 3 de gener dijous 4 de gener divendres 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 Jocs i Racons Jocs i Racons Jocs i Racons cinema

Verdura del temps Crema de llegums amb rostes Paella Sopa de galets 
Ous amb pernil i tomàquet Hamburguesa de vedella i enciam Lluç a la planxa i amanida Escalopins d'au i amanida

Fruita Fruita en almivar Fruita Fruita

Totes les activitats estaran, adequades a les edats dels infants.

Cal portar cada dia, esmorzar i roba comòda, que es pugui embrutar.

Menú

     Fem el nostre calendari 2018   

amb diferents tècniques 

d'estampació.                      

Posem els nostres desitjos                                       

a l'arbre de l'escola,                            

amb targetes fetes de scrap.

    Taller de Nadal manipulant 

diferents materials.                                                             

Festa final de casal!!                             

Jocs, música i ball.                           

9:00 a 10:30h.

Acollida matinal

11:00 a 13:00h.

Menú

9:00 a 10:30h.

                Casal de Nadal 2017
acollida matinal

Taller de fang i pintura 

11:00 a 13:00h.
Infantil:                                         

Jocs al Pavelló                       

Primària:                                                

Jocs esportius 

Infantil:                                         

Esports pre-esportius                        

Primària:                                                

Roda d'esports

Sortida                                                           

Torrent de la Betzuca 

Acabem taller de fang                              

Muntarem un mural amb autoretrats    

Infantil:                                                    

Jocs al pavelló                           

Primària:                                                
Roda d'esports

Sortida                                                    
Al Parc de  les Morisques                    

farem jocs dirigits 

Infantil:                                          

Circuit psicomotriu                                

Primària:                                                           
Jocs esportius al pavelló

 Taller de cuina                                                

fem el nostre tortell de reis 

Amb material reciclat farem un 

ninot de neu   

13:00 a 13:50h.

13:00 a 13:50h.




