
Cooperativa Escolar Guinardó, S.C.C.L 

Telèfon del Casal 630 940 317 

                                                                         

  Barcelona, 23 de juliol de 2018 
 

           Benvolgudes famílies del CASAL D’ESTIU 2018 de l’escola l’Àngels Garriga: 

             Benvinguts i benvingudes!!! 

 

Comencem la setmana del 23 al 27 de juliol del CASAL D’ESTIU 2018 !!! 

Per aquells que us incorporeu per primer cop amb nosaltres al Casal d’Estiu, cada setmana 

us farem una presentació i un resum de tot allò que farem i haurem fet. 

Animeu-vos a entrar al web i trobareu tota la informació necessària; sortides, material, 

fotografies.... 

I ara sí, aquesta setmana THE LITTLE DETECTIVES... Les aventures dels detectius 

més petits del món; trapelles incansables...”El cas del Diamant”...perduuttt!!! 

Els protagonistes del Casal aquesta setmana ens repartirem en dos grups: 

▪ P3 i P4 Els Micos i Dofinets , aquesta setmana la nostra monitora és l’Andrea. 

▪ De P5 a 4t Dofins del Barça, Pikachus i magdalenes barcterianes en acció 

aquesta setmana la nostra monitora és la Júlia. 

Altres esdeveniments: 

▪ Aprofitem per dir-vos que dijous 26 , farem una sortida tots plegats al parc 

de la maternitat i per la tarda farem l’activitat d’anglès     

 

 

Dijous 26 de juliol 

Sortida de tot el dia tots plegats pel matí al parc de la maternitat 

Els jardins constitueixen un espai on el visitant pot gaudir de l'ambient de tranquil·litat pel 

qual van ser creats: fer més agradable un complex assistencial construït a finals del segle 

XIX. Les grans àrees de gespa uneixen harmònicament pavellons i accessos al recinte. 



 

 

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!!!   

   
 
  
                                                                   
Seguiu entrant al web. 

Seguirem informant-vos dels nous esdeveniments !!!!! 

Recordeu que l’horari del Casal és de 9 a 17h i l’últim dia de Casal és de 9 a 15h.    

 

 Equip de monitors/es del CASAL D’ESTIU 2018 de la Cooperativa  Escolar Guinardó sccl 

 

 


