
CASAL D’HIVERN 

ESCOLA PERE IV 
23, 24, 27, 30, 31 de Desembre del 2019 i 2, 3 i 7 de Gener 

2020. 

 

Horari: 

De 9h a 17h, exceptuant el dia 24 i 31 de desembre que 

l’horari serà de 9h a 15h. 

 

ÉS UN CASAL DIARI, ELS INFANTS ES PODEN INSCRIURE ELS DIES 

QUE VULGUIN ASSISTIR I S’OBRIRAN ELS DIES QUE HI hAGI UN 

MÍNIM DE 20 PARTICIPANTS. 

 

PREU PER DIA:  

9h a 17h - 26,50€ 
9h a 15h - 21 € 
 
Servei d’Acollida Matinal: 1,5€/DIA, Cal un mínim de 10 

participants. 

 

Període d’inscripcions Del 2 al 13 de Desembre 
 

No es poden assegurar les places fora del període 

d’inscripció. 

 

T’ESPEREM! 

Carrer Indústria, 241-249 (08041 · Barcelona) 
934358936 | www.diverjoc.net | info@diverjoc.net 
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Casal d’Hivern 

2019-2020 



23 DESEMBRE 2019 

INVENTORS I EXPERIMENTS! 

Vols convertir-te en científic per un dia? Vine i comparteix amb els teus companys i companyes 

un dia on realitzarem diferents experiments adaptats segons les edats dels infants. 

És important que porteu bata o roba antiga, procurarem que els infants no es taquin però és un 

dia d’experimentació i el volem gaudir ben gaudit! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 

 



24 DESEMBRE 2019 

EL NADAL JA ÉS AQUÍ! 

Gaudeix d’un dia màgic creant decoracions de Nadal per guarnir les nostres llars! Agrairem 

que porteu botons i altres elements de decoració que tingueu per casa! Crearem el nostre 

propi arbre de Nadal per penjar, així com una sanefa nadalenca d’allò més bonica. La nostra 

creativitat es posarà en marxa i realitzarem autèntiques meravelles! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 

 

 



27 DESEMBRE 2019 

ENS CONVERTIM EN ACTORS I ACTRIUS! 

3,2,1… Tot preparat! L’Escola Pere IV es convertirà en un gran escenari on tots i totes ens dedicarem 

a treballar per convertir-nos en actors i actrius. Entre tots decidirem el gènere que ens agrada més i 

per grups realitzarem una petita obra que posteriorment farem arribar a les famílies! 

No us ho podeu perdre! Totes les disfresses, roba i altres complements que porteu seran benvinguts 

per crear un bon atrezzo! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 

 

 



30 DESEMBRE 2019 

BENVINGUT AL MÓN DELS JOCS DE TAULA! 

T’atreveixes a demostrar la teva capacitat en algun dels jocs d’enginy, paraules o rapidesa? 

Acompanya’ns amb els teus amics en aquest dia on entre tots gaudirem de molts jocs diferents.  

A més a més… Crearem el Photocall per la festassa de Cap d’Any! T’estem esperant! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 

 



31 DESEMBRE 2019 

FESTASSA DE CAP D’ANY! 

Música, fotos, pentinats i arreglats... El 2019 ha estat un gran any i es mereix que 

l’acomiadem amb alegria! A què esperes per venir a la festa més sonada? No t’oblidis de 

portar quelcom graciós per fer-nos fotos ben divertides! Hi serem tots, no pots faltar! 

Acomiadarem l’any amb una bona festa plena de mini disco amb música, karaoke, riures, 

jocs i bon ambient! Ah! I un espectacular Photocall! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 



02 GENER 2020 

EL FANALET DE REIS / ESCAPE ROOM! 

Crearem el nostre propi Fanalet de Reis i farem el nostre propi marc de fotos a mà per poder guardar el 

record del nostre dia de Reis. Pel fanalet és necessari que cada infant porti un tetrabrik i retalls de teles.  

Pels més grans, realitzarem un Escape Room i posteriorment, descobrirem com crear un escape room, 

tots els enigmes, proves i endevinalles que cal per poder fer-ne un! Els hi crearem un als nostres 

companys/es perquè tots puguem gaudir moltíssim! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 

 



03 GENER 2020 

SORTIM AL MUSEU BLAU! 

Vols viatjar per la història de la Terra i descobrir els misteris que amaga des de fa milers d’anys? 

Ens endinsarem en el Museu Blau i gaudirem d’un matí ple de noves descobertes i detalls ben 

interessants! A la tarda realitzarem un taller d’acord al dia de ciència que haurem viscut! 

T’hi esperem! 



07 GENER 2020 

ENS CONVERTIM EN ARTISTES! 

Benvinguts al màgic món de l’artista! Avui ens dedicarem a veure les diferents tècniques per crear 

obres d’art i manualitats. Pintura, ceres, escultures… Tot això i molt més per acabar creant una obra, 

ja sigui una tira de còmic, un quadre o una petita figura adaptats a les capacitats i les edats dels 

infants! Estàs preparat per convertir-te en un autèntic artista? Recorda portar bata o roba vella! 

A banda realitzarem jocs i activitats alternatives! 

 



PROGRAMACIÓ 

23 DESEMBRE 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 

 
ELS GRANS JOCS: 

MACARRó, BANDERA, 

ATRAPA’M 

 

ESMORZAR 

 
DESCOBRIM LA 

CIÈNCIA: 

EXPERIMENTS 

ADAPTATS PER 

EDATS 

 

DINAR 

 
LA RODA DE Les 

EMOCIONS: 

treballem les 

emocions per edats  

 
 

 

24 DESEMBRE 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 

 

MATI ESPORTIU: 

ens activem! 

 

ESMORZAR 
 

EL NADAL JA ÉS 

AQUÍ: 

decoracions 

nadalenques 

 

DINAR 

 

Tots som un, 

jocs 

cooperatius 

 

 
 

 

27 DESEMBRE 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 

 
Coneixem el teatre 

– attrezzo I 

pintura 

 

ESMORZAR 

 

Preparem la 

nostra obra 

 

DINAR 

 

Segueix el ritme: 

jocs musicals I 

d’expressió 

corporal 

 
 

30 DESEMBRE 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 
 

ESPORTS 

ALTERNATIUS 

 

ESMORZAR 
 

Taller de jocs de 

taula  

adaptats a les 

edats! 

 

DINAR 
 

Creem 

decoracions pel 

photocall! 

 
 

 

31 DESEMBRE 

 
Acollida Matinal 

 
Bon dia! 

 

Ens Preparem per 

la gran festa!  

 

ESMORZAR 

 
La gran festa! 

Gimcana I jocs per 

acomiadar l’any! 

 
DINAR 

 

Jocs de comiat: 

les torres, blanc 

o negre, tots 

junts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PROGRAMACIÓ 

2 gener 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 

 

Conta contes 

infantil / escape 

room per nens! 

 

ESMORZAR 
 

Preparem el 

fanalet de reis / 

preparem el 

nostre escape 

room 

 

DINAR 

 

El taller de les 

lletres! / Trucs 

de màgia  

 

 
 

 

3 gener 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 

 

Sortim 

al 

museu 

blau 
 

DINAR 

 

Descobrint la 

ciència I l’inici del 

món! 

 
 

7 gener 

 
Acollida Matinal 

 

Bon dia! 

 

L’Art I Les 

diferents 

tècniques 
 

ESMORZAR 

 

 

Ens convertim en 

artistes 
 

DINAR 

 

Els grans jocs 

de comiat del 

casal 
 

 
 

 



CASAL D’HIVERN TALLERS 
 

Benvinguts i benvingudes! 
 
Us presentem el Casal d’Hivern. Esteu preparats per gaudir d’un munt d’aventures? No et pots perdre les 
decoracions de Nadal, o el taller de Teatre musical, o la súper festa de Cap d’Any, ni molt menys et pots perdre el 
nostre fanalet per la cavalcada... i encara farem molts altres tallers més!!! T’esperem per gaudir de molts riures i 
bons moments tots junts! 
 
Us adjuntem la informació pràctica i un document on es detallen els tallers que es realitzaran diàriament. 
El Casal de Nadal es realitzarà els dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de Desembre i els dies 2, 3 i 7 de Gener.  
Cal un mínim de 20 participants per realitzar cada taller i és un casal obert a tot el barri.  
 
L’horari del Casal és de 09:00h – a 17:00h o de 09:00 a 15h. Els dies 24 i 31 de desembre del 2019 el casal 
finalitzarà a les 15h. 
 
El servei de menjador es realitzarà amb el mateix proveïdor emprat durant el curs, Cuina Justa, en modalitat de 
càtering. 
 
El preu per dia és de 26,5€ (tot el dia) i 21€ (fins les 15h) per infant i el pagament es realitzarà en efectiu el 
mateix dia que acudeixin al casal. El servei d’acollida matinal tindrà un preu de 1,5€ per dia/infant. 
 
Les inscripcions es poden fer arribar per correu electrònic a inscripcions@diverjoc.net o impreses a la bústia de 
l’AMPA. 
 

mailto:inscripcions@diverjoc.net
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: 
Ompliu en majúscules i encercleu el dia/dies que voleu apuntar-vos. Encercleu SAM  si voleu servei d’acollida de matí. 

NOM:................................................ COGNOMS:............................................................................. ESCOLA:............................................................. CURS:......................  

NOM I COGNOM DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL:..........................................................................................DNI:............................................................................... 

TELÈFON DE CONTACTE: .......................................................... CORREU ELECTRÒNIC................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Té alguna malaltia crònica, al·lèrgia a medicaments, ambiental, a aliments o intolerància alimentària, etc.?  SI   /   NO  Quina? 

........................................................................................................................................................ 

Jo, ………………………………………………………………………… amb DNI ………………………………… amb domicili a ………………………………………………………………, Codi postal ………………………… i en qualitat de 

pare/mare/tutor del noia/a estic d’acord que participi al Casal que organitzen DIVERJOC i L’AMPA ESCOLA PERE IV  durant els dies 23, 24, 27, 30, 31 de Desembre i 2, 3, 7 de Gener, així com 

a les sortides que es programen fora de les instal·lacions de l’escola. En cas de malaltia o accident, AUTORITZO a l’organització que demani assistència mèdica per tal que un professional es 

faci càrrec de prendre les decisions que calguin. 

Data…………………… Signatura……………………… 

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, les dades personals dels menors al seu càrrec i les de salut facilitades seran incorporades als nostres fitxers per gestionar l’activitat contractada i 

remetre-li informacions d’altres activitats de DIVERJOC, inclòs el correu electrònic. En conseqüència ens atorga el seu consentiment exprés pel tractament de les dades personals i de salut. 

Les dades proporcionades seran comunicades a les entitats organitzadores per a la gestió de l’activitat. Així mateix sol·licitem el seu consentiment per publicar les imatges durant l’activitat 

a les nostres publicacions i web per donar difusió dels nostres serveis. Pot exercir els seus drets a DIVERJOC C/Industria, 241-249, entresol 3a, escala Esquerra (08041 · Barcelona) o per 

correu escrivint a info@diverjoc.net. 

           Autoritzo el tractament de dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades. 

DIA DE 9h a 15h DE 9h a 17h SAM 

23 Desembre 2019 21€ 26,50€ 1,5€ 

24 Desembre 2019  21€ 1,5€ 

27 Desembre 2019  21€ 26,50€ 1,5€ 

30 Desembre 2019 21€ 26,50€ 1,5€ 

31 Desembre 2019  21€ 1,5€ 

2 Gener 2020 21€ 26,50€ 1,5€ 

3 Gener 2020 21€ 26,50€ 1,5€ 

7 Gener 2020 21€ 26,50€ 1,5€ 
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