
PRODUCTES D’ARTESANIA
Elaborats al Centre Ocupacional



HAMA
Figures fetes de hama 
per penjar a l’arbre de Nadal



Imants amb figures nadalenques 
fetes de hama



FUSTA

Decoració per penjar a l’arbre 
amb motius nadalencs fets a mà

Imant amb la cara del Tió 
pintada a mà (petit i gran)

Decoració per penjar a l’arbre 
amb la cara del Tió pintada a mà



Tió petit



Decoració per penjar a l’arbre 
amb formes nadalenques

Decoracions grans amb forma 
d’arbre de Nadal

MARQUETERIA



ESPELMES

Espelma amb forma de bola de Nadal

Espelmes petites 
(rodona i quadrada)

Espelma rodona gran



Espelma amb forma 
de pinya de pi

Espelma amb forma 
d’arbre de Nadal (petita i gran)

Espelma 
amb forma d’estrella



Espelmes amb forma de pinya d’avet



LLIBRETES
Llibretes amb motius nadalencs 
(gran, mitjana i petita)



TRENCADÍS

Bola per l’arbre de Nadal

Sotagot

Suport de fotografies 
o notes



SABONS

Quatre sabons petits amb 
forma d’estrella

Quatre sabons petits amb forma d’avet

Tres sabons petits amb guant, mitjó i gorro

Sabó gran 
amb forma 
d’avet



Sabons amb diverses formes 
(ovella, ren, ninot de neu, Pare Noel, garlanda, gnom)



Sabó amb forma d’estrella

Sabó
amb forma 
de floc 
de nou

Sabons per penjar 
a l’arbre 

(Pare Noel, ren, 
estrella i garlanda)



Sabons amb forma dels tres Reis d’Orient 
(les tres figures es venen juntes)



Bomba de bany gran

Dues bombes de bany petites



F  I L T

Com?
Escriu-nos un correu electrònic o 

truca’ns! 

Ens hauràs d’indicar el nom de 
cada producte i les unitats que 

vols reservar. 

cipostas@cipo.cat
93 723 35 99

Quan?
Fins al 23 de desembre

 Podràs recollir la teva comanda 
fins al 23 de desembre, de 8.30 h a 17.30 h, 

a CIPO (c. Himàlaia, 41-59, Sabadell)

Segueix-nos a...

www.cipo.cat

Reserva de productes
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