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CENTRE INTERÈS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Casal de Nadal 2021 “ Conte de Nadal de  Charles Dickens.”  

1. Introducció 

El centre d’interès d’aquest any serà el “Conte de Nadal de Charles 

Dickens”. Mitjançant l’explicació del conte els infants descobriran 

com eren els nadals dels nostres avis i àvies, com viurem aquest Nadal 

encara una mica atípic per la Covid-19  i com s’imaginen ells/elles els 

Nadals del futur. 

També aprendran el valor de la generositat i l’empatia front el ser un 

garrepa i ser egoista. 

 

2. Objectius del centre d’interès 

L’objecte final del centre d’interès d’aquest any, el podríem 

emmarcar en els següents punts: 

✓ Conèixer el conte de Nadal de Charles Dickens. 

✓ Realitzar diferents manualitats nadalenques. 

✓ Generar consciència pel medi ambient utilitzant el màxim de 

material reciclat per a fer les activitats. 

✓ Fomentar el casal com un espai de trobada de diferents 

generacions.  

✓ Fomentar l’ús dels espais públics com a lloc de trobada, de 

convivència, de joc. 

✓ Fomentar i reflexionar sobre els valors com la importància de ser 

generosos, ser agraïts, l’empatia, l’amistat i la pau. 

✓ Reconèixer les diferents emocions que va sentint “Mister Scrooge” 

durant el conte i com aquestes es van transformant en valors i 

emocions positives. 
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Tanmateix, el context en què enquadrar el centre d’interès, queda plasmat 

en aquests dos punts: 

• Que els infants: 

Mitjançant l’activitat lúdica assimilin la realitat, aprenguin a acceptar 

les normes, a entendre i a respectar els límits, a cercar activitats que 

afavoreixin el seu creixement personal, la convivència grupal, 

l’acceptació i el respecte envers un mateix i els altres. 

• Que els infants: 

Participin en l’aprenentatge dels jocs i tallers i siguin receptius a les 

normes, proposin jocs per jugar-hi, aprenguin a resoldre els conflictes 

que sorgeixin durant el joc amb la resta de companys i companyes i 

acceptin les diferents cultures d’arreu del món com a una part més 

de l’enriquiment personal. 

• Que mitjançant la pràctica dels jocs, els tallers i els esports es treballi 

per desenvolupar el creixement de la personalitat de l’infant, tenint 

en compte la seva bidimensionalitat, individual i social, potenciant el 

treball en equip i la solidaritat 

 

3. Objectius Específics: 

A partir dels objectius generals que ens pauta el projecte general del 

casal de Nadal, sorgeixen els objectius específics que regeixen el 

desenvolupament específic del centre d’interès. D’aquesta manera i 

mitjançant les activitats programades, aconseguirem assolir tot un 

seguit d’objectius que incidiran en el desenvolupament integral dels 

nens i nens. 

✓ Realitzar manualitats amb motius nadalencs i en relació al moment 

del conte en el que estem. 

✓ Conèixer com eren els Nadals dels nostres avis i àvies. 

✓ Respectar als nostres grans. 

✓ Fer postals nadalenques i fer-les arribar als nostres familiars que a 

causa  de la Covid-19 no podrem veure aquest any. 

✓ Imaginar-nos com serà el Nadal del futur. 

✓ Aprendre a reconèixer diferents emocions i valors negatius, com 

ara ser garrepa, l’enuig, l’egoisme i com els podem transformar en 

valors positius com la generositat, l’empatia, el goig i l’alegria 

✓ Aprendre a resoldre els conflictes que  puguin aparèixer durant 

l’activitat mitjançant el diàleg. 

✓ Afavorir una consciència crítica a l’hora de realitzar qualsevol 

activitat, atenent a les característiques físiques de cada nen/a. 

✓ Respectar el desenvolupament cognoscitiu de cada nen/a. 

✓ Afavorir que els nens/es recuperin l’entorn com espai de joc. 
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✓ Apropar als infants a la pràctica de diferents jocs, tallers i esports. 

✓ Afavorir activitats grupals, fomentant espais d’interrelació entre els 

subgrups. 

✓ Fomentar conductes i hàbits socials que facilitin i potenciïn la 

convivència i el benestar personal. 

 

Com es pot constatar, s’estableix una vinculació entre els objectius 

del centre d’interès i els objectius del casal de  nadal. 
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DADES GENERALS 

 

Dates:   

• 23, 27, 28, 29, 30, de desembre de 9h a 17h. 

• 24 i 31 de desembre de 9h a 15h. 

• 3, 4 i 7 de gener de 9h a 17h. 

• 5 de gener de 9h a 15h. 

Ubicació: 

  Escola Vaixell Burriac 

Horaris: 

• 08h-09h Acollida (mínim de 6-8 participants). 

• 09h-13h  (Matí). 

• 09h-15h  (Matí + Dinar). 

• 09h- 17h (Tot el dia). 

 

PREUS SETMANA COMPLETA DEL 27 AL 31 DE DESEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS SETMANA COMPLETA DEL 3 AL 7 DE GENER 

HORARI PREU  

 

PREU 5% DESCOMPTE A PARTIR 2N GERMÀ 

 I/O MONOPARENTALS/NOMBROSES 

ACOLLIDA 3€/dia-14€ 

setmana 

 

9h-13h  54,50€ 51,80 

9h-15h (dinar )* 67,50€ 64 

9h-17h (dinar)* 81€ 76,95 

HORARI PREU  

 

PREU 5% DESCOMPTE A PARTIR 2N GERMÀ 

 I/O MONOPARENTALS/NOMBROSES 

ACOLLIDA 3€/dia-14€ 

setmana 

 

9h-13h  43,60€ 41,40 

9h-15h (dinar )* 54€ 51,30 

9h-17h (dinar)* 64,80€ 61,60 
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PREUS PER DIA  

 

 

 

 

 

 

 

* Dinar de carmanyola. 

 

➢ Descompte del 5% famílies nombroses i/o famílies monoparentals. Als 

preus per dia no s’aplicarà cap tipus de descompte. 

➢ NO S’ADMETRAN CANVIS NI MODIFICACIONS UN COP FORMALITZADA 

LA INSCRIPCIÓ.  

➢ La setmana del 3 al 7 de gener és de 4 dies. 

➢ Els dies 24 i 31 de desembre i el dia 5 de gener el casal finalitzarà a 

les 15h. 

➢ El casal es realitzarà en cas d’arribar a 18-20 inscrits diaris mínim.  

➢ L’acollida es realitzarà en cas d’arribar a un mínim de 6-8 inscrits 

diaris. 

 

Menjador:  

El dinar será de carmanyola.  

 

Metodologia per a realitzar les inscripcions:  

Les inscripcions es podran realitzar via on-line a través del formulari 

https://forms.gle/Svb4LrYBrXbYPuPV7 del 8 al 15 de desembre.  

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic 

casalvilassardemar@naifarlleure.es. 

La inscripció quedarà formalitzada un cop realitzat un pagament incial de 

15€. La resta del pagament s’haurà de realitzar abans del dia 21 de 

desembre. 

 

 

HORARI PREU  

SOCIS AMPA 

ACOLLIDA 3€/dia 

9h-13h  15€ 

9h-15h (dinar )* 17€ 

9h-17h (dinar)* 21€ 

https://forms.gle/Svb4LrYBrXbYPuPV7
mailto:casalalella@naifarlleure.es
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Juntament amb la inscripció s’ha d’adjuntar la següent documentació:  

- Foto mida carnet de l’infant.  

- Fotocòpia del CAT Salut.  

- Resguard de pagament. 

- Declaració responsable en relació amb la pandèmia generada per la 

COVID-19. 

Documentació per l’aplicació dels descomptes:  

- Fotocòpia carnet família monoparental.  

- Fotocòpia carnet família nombrosa.  

 

Forma pagament: 

Transferència bancària al número de compte: ES69 2100 3017 0022 0110 

1107 
Concepte: casal Nadal Vilassar de Mar / nom del participant. 

 

  

 


