Cooperativa Escolar Guinardó, S.C.C.L
Telèfon del Casal 630 940 317

Barcelona, 2 de juliol de 2018

Benvolgudes famílies del CASAL

D’ESTIU 2018 de l’escola l’Àngels Garriga:

Benvinguts i benvingudes!!!

Comencem la 2na setmana 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 : LA GRAN NIT a l’hotel NIU NOU La Mortadela i en Filemó,
agents d’informació secreta... tenen la capacitat de posar-se en embolics...el professor
Bacteri els portarà els seus invents!!! Quants disbarats!!! Aquest setmana dormirem tots
plegats al Casal.

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


P3 Els Micos , aquesta setmana la nostra monitora és l’Andrea.



P4 Dofins Dofinets, aquesta setmana la nostra monitora és la Jessica.



P5 Dofins del Barça , aquesta setmana la nostra monitora és la Marita.



1r Pikaxus, aquesta setmana la nostra monitora és la Júlia.



2n i 3r.....,aquesta setmana el nostre monitor és en Ferran.



De 4t a 6è...., aquesta setmana la nostra monitora és l’Elisa.

Altres esdeveniments:


Aprofitem per dir-vos que dimarts 3 anirem a les piscines de Can Dragó de 1r a
6è (Hem de portar l’equip de piscina i podem portar un petit esmorzar i/o
beguda).



Dimarts 3 i divendres 6 farem l’activitat d’anglès.



Dijous 5 farem una sortida tots plegats de tot el dia al Parc de Catalunya a
Sabadell i després La Gran nit a l’hotel NIU NOU (Ens quedarem tots plegats
a sopar i dormir a l’escola).



Divendres 7 pel matí anirem al Petit Príncep i els cantarem la nostra cançó del
Casal.

A continuació us informem del parc on anirem, horaris i
tot el que hem de portar per La Gran Nit a l’hotel NIU
NOU...
5 de juliol
Sortida al PARC DE CATALUNYA A SABADELL
És un d’aquells parcs ben ideats i pensats per a totes les edats, on tothom hi trobarà el
seu espai. Els nens i nenes poden anar en bicicleta i córrer i saltar sense perill. Hi ha
diverses zones de parcs infantils pensades pels més petits però també hi ha zones
d’esbarjo per a nens i nenes a partir de 8 anys, més atrevits i amb ganes d’aventura.
Hi ha moltes zones verdes, zones de bosc i camins on passejar i relaxar-se lluny del
soroll i la contaminació, hi ha un llac de sis milions de litres. És com un oasi enmig de la
ciutat on és fàcil aïllar-se i gaudir de la tranquil·litat i la natura.

.
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!!!

Del 5 al 6 de Juliol
LA GRAN NIT A L’HOTEL NIU NOU
TOTS ELS NENS I NENS ENS QUEDAREM A SOPAR I DORMIR A
L’ESCOLA.
Què farem tots plegats durant les Trenta dues hores???
Dijous 5 al matí i migdia
Dijous 5 a les 16:30
Dijous 5 a les 20:00 i fins...

Divendres 6

Anirem de P3 a 6è al PARC DE CATALUNYA a Sabadell i ens
quedarem a dinar(els entrepans de dinar els portem de
l’escola).
Tornarem a l’escola, Berenarem xocolata i galetes i tots
plegats, començarem la festa!!!
Soparem i dormirem a l’escola.
El menú del sopar: Pasta filemonada, salsitxes amortelades,
patates fregides amb bactèris, Ketchup amb humor i un
geladet d’incògnit.
Pel matí farem una xocolatada amb melindros,... anirem al
Petit Príncep i els ensenyarem als petits la nostra cançó ...
tornarem a l’escola i...sortirem com sempre a les 17:00 de la
tarda!!!
El menú del dinar de relax: Mongetes tendres amb patates, i
hamburgueses amb amanida i fruita.

5 de juliol

MATERIAL QUE CAL PORTAR:
MATERIAL PER LA GRAN NIT A L’HOTEL NIU NOU
PER P3 ELS MICOS. Què cal que porteu?








Un pijama per a dormir
Un recanvi de roba complert per l’endemà (dins una bossa de plàstic amb el
nom)
Un pitet dins la bossa del pitet
Xumets, bolquers, biberons, ossets... pels qui ho necessitin.
Una pinta o raspall pel cabell
Els que no tingueu llençol a l’escola, porteu-ne un.

MATERIAL PER LA GRAN NIT A L’HOTEL NIU NOU
PER P4 DOFINS DOFINETS. Què cal que porteu?









Un pijama per a dormir
Un recanvi de roba complert per l’endemà (dins una bossa de plàstic amb el
nom)
Un pitet dins la bossa del pitet
Un matalasset, màrfega (esterilla) o sac de dormir individual (només P4
perquè P3 dormirà als llitets de l’escola )
Xumets, bolquers, biberons, ossets... pels qui ho necessitin.
Una pinta o raspall pel cabell
Un llençol

MATERIAL PER LA GRAN NIT A L’HOTEL NIU NOU
PER P5 DOFINS DEL BARÇA
PER 1r PIKAXUS
PER 2n i 3r PIKAXUS I ARANYES
PER 4T,5è i 6è ARANYES. Què cal que porteu?








Un pijama per a dormir
Un recanvi de roba complert per l’endemà (dins una bossa de plàstic amb el
nom)
Un matalasset, màrfega (esterilla) o sac de dormir individual
Un llençol
Un necesser amb els estris de neteja Ossets, nines... els qui ho necessitin
per a dormir
Un tovalló o pitet

Recordeu portar-ho tot marcat amb el nom i penseu que tot i que us
donem una nit de “Festa” per a vosaltres, heu d’estar localitzables!!!
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

