
Cassianes i cassians… Grans i petits… Avui us volem presentar la 

 

GALA DE NADAL 2018! 

 
Com ja sabeu, el dia 15 de desembre és l’últim dia d’esplai del 1r trimestre, de 
manera que no hi ha dia millor per celebrar el Nadal tots junts! Aquell dia serà 
especial, màgic, familiar i molt solidari… Ara veureu com ens organitzarem. 
 

 
Horari aproximat: 

 17h: vénen a l’esplai tant famílies com infants* 
 18:30h: Gran Gala de Nadal Cassiana 
 20h: berenar - sopar de germanor 
 21h: sorteig de la panera 
 21:30h: recollida 

 

 
*Estigueu atents al whatsapp per si hi ha algun grup que queda abans de les 17h. 
 

 
Què farem? 
La Gran Gala de Nadal volem que sigui un espai on tothom hi col·labori i s’ho passi 
bé, i és per això que cada grup haurà de preparar una petita actuació de 17 a 18:30h 
amb els respectius monitors. Famílies! També n’haureu de preparar una, així que 
també heu de venir a les 17h per poder preparar-la, i alguns monis ja us direm de 
quina temàtica ho heu de fer.  
 

 
Panera 
Recordeu que heu d’anar venent tots els números de la panera. S’han de vendre tots 
20, de manera que aquell dia a les 17h estarem recollint els 20€ que haurà recollit 
cadascú, així com la part esquerra dels paperets.  

Hi haurà 3 sortejos: 1 pernil, 1 panera nadalenca i 1 lot sorpresa… Ja us anirem 
donant més informació! Aneu mirant l’instagram ;) 

Berenar-sopar 
Farem un àpat de germanor, així que cada grup haurà de portar una cosa diferent:  

 Guspis: patates xips i olives 
 Llamps: embotit, entrepanets petits, etc. 
 Rellamps: postres 
 Trons: plats variats (truita de patata, quiche, amanida de pasta...) 
 Tronats: plats variats (truita de patata, quiche, amanida de pasta...) 
 Precipitats: patates xips, fruits secs i olives 

 

 
Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu a dir-nos-la. Una abraçada a tothom i bon 
pont! 
 

 

 
 


