
 
 

CASAL NADAL ABAT OLIBA 2015 
 
Voleu que els vostres fills i filles gaudeixin d’un Nadal especial ple d’activitats, jocs i 

sortides... Doncs, apunteu-los al Casal de Nadal de l’Abat Oliba 2015. 

 

El casal començarà el dia 23 de desembre i finalitzarà el 8 de gener i el seu horari serà de 

9:00 a 14:00. A l’hora de fer la inscripció podeu triar entre aquestes opcions:  

  

Inscripció de casal complet..................................................preu 120€. 

 Inscripció per dies eventuals................................................preu 13€ per dia. 

 Inscripció dies Happy Parc..................................................preu 15€ per dia. 

 

El casal també disposa de servei d’acollida (de 7:30 a 9:00) i de menjador (de 14:00 a 16:30) 

no inclosos en el preu del casal. Podeu fer la inscripció per aquests serveis al emplenar el full 

d’inscripció. 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES DEL CASAL 
  

 

23 de desembre 

Benvinguda al Casal 
Taller del Tió i 
Pessebres de Nadal 
i jocs dirigits 

24 de desembre 

Anirem a la 
FIRAJOC!!!!! 

25 de desembre 

DIA DE NADAL 

(No hi ha casal) 

28 de desembre 

Taller d’ornaments 
de Nadal i jocs 
dirigits 

29 de desembre 

Anirem al Happy 
Park de Roger de 
Lluria i visitarem la 
Fira de Nadal de la 
Sagrada Família!!!! 

30 de desembre 

Taller de calendaris 
d’any nou!! Jocs 
dirigits al casal 

31 de desembre 
 
Anirem a la Piscina 
Coberta del PELL 

 

 

1 de gener 

FELIÇ ANY NOU!!! 
 
(No hi ha casal) 
 

4 de gener 

Escriurem la carta 
del Reis a l’escola. 
Jocs dirigits al casal 

5 de gener 

Anirem al Happy 
Park de Sants!!!! 

6 de gener 

DIA DE REIS 
 
(No hi ha casal) 

7 de gener 

Anirem a veure els 
estels al COSMO 
CAIXA!!! 

8 de gener 

Festa de fi de 
casal!! 
Jocs dirigits a 
l’escola 

Aquesta programació és orientativa i pot ser sotmesa a canvis per causes alienes al casal 

(meteorològiques, nombre insuficient d’inscrits…) Si es produís qualsevol canvi, us 

informaríem amb antelació. 

 

Podeu fer la inscripció al casal des del 25 de novembre fins al 18 de desembre de dilluns a 

divendres de16:30 a 18:30 a l’oficina de l’Ampa. 

 

Per poder inscriure els vostres fills/es al casal és requisit imprescindible que sigueu socis de 

l’A.M.P.A. de l’escola. 

 

Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un mail a raconsdelleure@yahoo.es. 

 

  

mailto:raconsdelleure@yahoo.es

