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           Benvolgudes famílies del Casal d’Estiu’17 de l’escola l’Àngels Garriga: 

             Benvinguts i benvingudes!!! 

Pots de conserves... El laboratori de les conserves; per fer conserves 

de rialles, necessitarem sucre, per fer conserves d’abraçades, una mica d’espígol.... 

 

 

Els protagonistes del Casal aquesta setmana estarem tots junts!!! 

Les nostres monitores seran l’Elisa i la Júlia. 

Altres esdeveniments: 

 Dijous 27  SORTIDA de tot el dia TOTS PLEGATS: 

JARDINS DE LA VIL·LA AMÈLIA: 

Aquest espai verd és el resultat d'una agradable fusió entre les espècies 

originals d'uns antics jardins privats i les plantacions introduïdes quan es 

van remodelar per fer-los públics. En destaca la gran quantitat d'arbres 

centenaris que s'hi conserven, com palmeres, plàtans o pins, i també la 

gran varietat d'arbusts i els grans parterres. És un parc que està situat al 

districte de Sarrià-Sant Gervasi. Dins del parc farem un recorregut i 

també podrem gaudir de jocs infantils i taules de ping-pong. 

 

 

 
Per la sortida: 

 
Tots els nens/es hauran de dur dins la motxilla: una cantimplora o ampolla 
d’aigua , que tanqui bé.  

Aniria bé que vinguessin vestits amb una samarreta blanca o el més semblant 
possible i no oblideu portar la gorra (si no la teniu a la l’escola) i venir untats de 

crema protectora des de casa.  
I sobretot moltes ganes de jugar i divertir-nos!!!        

 

    



   

 Tots els dies, anirem a dinar al Petit Príncep i el menú serà el següent; 

Dilluns 24: Arròs amb tomàquet i truita de pernil dolç amb amanida i fruita del 

temps. 

Dimarts 25: Macarrons amb salsa de tomàquet i croquetes de pollastre amb 

tomàquet amanit i fruita del temps. 

Dimecres 26: cigrons amb oli i filet de llenguado arrebossat amb tomàquet i gelat. 

Dijous 27; Entrepans i fruita. 

Divendres 28; Pèsols amb patates i llom a la planxa  amb amanida i fruita del temps. 
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