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El Casal d’estiu de la Cooperativa Escolar Guinardó SCCL, ofereix als infants la possibilitat de 

fer activitats de lleure dins del seu entorn habitual. 

 

Respon a una demanda social que permet fer compatibles els horaris laborals de les famílies 

amb la imprescindible atenció als infants durant el període de vacances escolars. 

 

El Casal el plantegem com un espai on els infants poden divertir-se tot jugant i aprenent a 

compartir el temps de lleure amb els seus companys. 

 

El Casal d’estiu neix de la idea de portar el temps de lleure dels infants a una finalitat lúdica 

educativa que els ajudi a enriquir el seu desenvolupament personal, mitjançant un 

programa d’activitats divertides i diferents de les que fan la resta de l’any. 
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Totes les activitats programades segueixen potenciant el treball dels valors que la mateixa 

escola treballa durant els curs escolar i s’inclouen dins del projecte educatiu del centre. 

                                                                                                                                                  

Els objectius educatius específics de les activitats són: 

 

Fonamentalment donarem importància a jugar, a aprendre, a riure, a relaxar-se i en 

“definitiva” a passar-s’ho bé. 

 

El mitjà educatiu per aconseguir aquest projecte és el monitor, com a persona capacitada 

per ajudar als infants a assolir els objectius educatius proposats. Aquest monitor es veurà 

recolzat per la directora de monitors. 

 

Aquests objectius seran comuns o diferents segons l’activitat i  potenciarem els valors positius 

de cada una de les activitats. 

 

El centre d’interès funciona com a fil conductor a partir del qual es conduiran totes les 

activitats i faran que l’infant senti curiositat. 

 

Presentació del centre d’interès: 

 
TINTINEJANT!!! Les aventures d’en Tintin ens acompanyaran al Casal d’Estiu ; en Tintin fa 90 

anys!!! Amb ell recorrerem altres indrets del món i galàxies llunyanes, tot  compartint  

aventures i històries molt curioses amb tots els nostres amics Milú l’intrèpid, el súper amic 

capità Haddock, els detectius Hernández i Fernández o més coneguts com Dupond i 

Dupond, la ment prodigiosa del  professor Tornasol i la Bianca Castafiore diva de l’òpera .... 
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El Casal d’estiu està organitzat per setmanes, així fem que l’infant que només ve una 

setmana comenci i acabi les activitats programades per a aquella setmana. D’altra banda 

intentem que l’infant que està durant més temps al Casal tingui la sensació de canviar de 

xip.  

Del 25 al 28 de juny 

                   

EXPEDICIÓ AL TIBET...     El cel cada vegada és més blanc, la 

llum pren una tonalitat una mica especial...neva? Llamp de 

llamp de rellamp!!! Som a Katmandú... 

De l’1 al 5 de juliol 

 

LA GRAN NIT a las piràmides... En Tintin reporter i expert en 

quasi tot, ens mostra l’antic Egipte...Qui ens visitarà? 

Podrem contactar amb el Faraons? 

Del 8 al 12 de juliol 

 

OBJECTIU LA LLUNA... La primera missió tripulada a la Lluna, 

una història que ens agradarà conèixer... N’hi haurà de 

futures? 

Del 15 al 19 de juliol 

 

AMB HERNÁNDEZ I FERNÁNDEZ  ens assignen un cas; serem 

uns artistes reconeguts que anirem buscant el nostre clon. El 

trobarem? 

Del 22 al 26 de juliol 

  

ÒPERA i ACCIÓ....controlar la música és un afer important... 

els protagonistes; cantants, cors, ballarins...se’ns ha girat   

feina... La Castafiore ens ajudarà?                                                                           

El 29, 30 i 31 de juliol 

       

              

FORMES I COLORS AMB EL PROFESOR TORNASOL...Durant 

una tempesta de llamps i trons, ens aixopluguem, però surt 

el sol i... l’Arc de Sant Martí? De la mà del Professor 

Tornassol amb la seva ment prodigiosa, coneixerem com es 

forma l’Arc de Sant Martí. 

 

 

Cada dilluns i divendres, a la pàgina web de l’escola, les famílies rebreu la informació 

necessària perquè pugueu seguir les activitats que estaran fent els vostres fills durant la 

setmana: www.angelsgarriga.net 

http://www.angelsgarriga.net/
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PISCINA 

P3-P4-P5: Al pati de l’escola. 

1r-2n-3r-4t-5è-6è: A les piscines de Can Dragó: 27 de juny, 2 de juliol, 9 de juliol.  

La resta de dies farem jocs d’aigua al pati de l’escola.  

JOCS I TALLERS D’ANGLÈS 

De P4 a 6è, dos dies la setmana, farem activitat d’anglès on l’objectiu principal serà 

practicar el llenguatge oral tot fent jocs i tallers. 

EXCURSIONS 

Farem una excursió setmanal (matinal o de tot el dia). Els llocs de les excursions poden 

canviar durant del Casal. Sempre us informarem de les sortides a la pàgina web de l’escola. 

 

Dies de sortides matinals:  

 *28 de juny:                                                                       *11 de juliol:  

                                               

PARC DE LA PEGASO (Sant Andreu)                      PARC DE LES AIGUES  (Baix Guinardó)        

*25 de juliol:                                                                         

                 

                    

CAN COLL (Cerdanyola del Vallès) 

Dies de sortides de tot el dia:          

*4 de juliol: PARC DE CATALUNYA (Sabadell)        *18 de juliol: CAN LLANÇÀ - Cardedeu                                                    
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La Gran nit a Les Piràmides!!! 

 (dijous 4 de juliol). De P3 a 6è passarem tot el dia d’excursió i ens quedarem a sopar i a 

dormir a l’escola. 

Les piscines de Can Llançà (dijous 18 de juliol). De P3 a 6è, anirem a passar el dia a les 

piscines de Cardedeu. 

 

*Aquestes activitats podran ser modificades en funció dels infants que hi assisteixin. 

 

*De totes aquestes activitats, rebreu informació més ampliada al moment oportú (on anem, 

què cal portar, etc.) i també tindreu resum de tot el què hem fet durant la setmana. 

Aquesta informació estarà penjada a la pàgina web de l’escola.  

El Casal d’estiu començarà el dia 25 de juny. L’horari serà de 9 a 17h. Hi haurà una hora 

d’acolliment matí per als més matiners, de 8 a 9 h. 

Els infants que no es quedin a dinar faran el següent horari: 

P3-P4 i P5: de 9 a 13 h i de 15 a 17h 

De 1r a 6è: de 9 a 13 h i de 15 a 17h (excepte els dies que anem a la piscina de Can Dragó, 

que tornem a les 13.30 h). 

El dimecres 31 de juliol el Casal d’estiu acabarà a les 15 h.  

Horari Activitat bàsica 

8 – 9 h Servei d’acolliment opcional 

9 - 9.30 h Entrada i trobada per grups 

9.30 – 10 h Esmorzar i joc lliure  

10 – 11 h  Jocs dirigits d’interior i d’exterior  

11 – 12.30 h Activitats programades i piscina per als petits 

12.30 – 13 h Jocs d’aigua (grans) 

13 – 15 h Menjador, racons al pati i temps lliure 

15 – 16.30 h Activitats programades del centre d’interès  

16.30 – 17 h Jocs i comiat 
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Els infants del Casal faran l’entrada i la sortida per la porta del menjador o pel pati (ja us ho 

comunicarem), on els acolliran els seus monitors. Demanem que si puntualment algun infant 

s’ha de venir a buscar abans per la tarda, sigui a les tres. 

La coordinadora del Casal d’estiu estarà tots els dies a l’entrada del Casal per a qualsevol 

incidència que hagueu de comunicar (règim, medicaments, etc.)... 

Us demanem molta puntualitat a l’hora d’entrada i sortida dels infants!!! 

 

El Casal d’estiu constarà d’un equip format per una directora de monitors que hauran de 

dur a terme els objectius proposats i vetllaran pel grup d’infants, dinamitzant i aconseguint 

propiciar un ambient agradable i familiar.  

 

 

US ESPEREM, GAUDIREM TOTS PLEGATS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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 P3-P4-P5 

Material que cal dur : 

 

 Una tovallola de platja, un banyador i unes sabates de goma (dins una bossa 

amb el nom, es quedarà al casal durant la setmana).  

 Un recanvi de roba complet dins una bossa de roba (es quedarà a l’escola 

durant el casal) 

 Raspall de dents i pasta (P4 i P5) 

 Un llençol per dormir només els nens de P3(es quedarà a l’escola durant el 

casal).  

 Un pitet en una bossa de roba(anirà cada dia a casa i l’endemà al casal) 

 Crema protectora per al sol (tot i que els nens han de venir cada dia a l’escola 

untats amb crema protectora des de casa, és molt important que la portin a la 

motxilla o que la deixin al casal) 

 Una gorra per al sol(molt important que cada dia la tinguem al casal). 

 

 

 1r-2n-3r-4t-5è-6è 

 

Material que cal dur : 

 

 Una tovallola de platja 

 Un banyador 

 Unes sabates de goma 

 Un tovalló en una bossa de roba i raspall i pasta de dents  

 Una gorra per al sol (molt important que cada dia la tinguem al casal). 

 Crema protectora per al sol. 

 Raspall de dents i pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT 

Totes les coses han d’estar marcades amb el nom i cognom 

de l’infant!!! 
 
Us aconsellem que portin roba còmoda que es pugui embrutar. 
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TINTINEJANT!!!! 
Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL 

Escola Àngels Garriga 

 

 

 

Per a totes aquelles famílies que volgueu informació més 
detallada del Casal d’estiu, el DIMARTS 7 de Maig farem una 

reunió a les 16.30 a l’Escola Àngels Garriga. 
Hi haurà acollida de tarda, per a tots aquells que volgueu deixar els vostres 

infants durant la reunió (cost de 2€ per infant  i per a no socis 2,50€). 
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TINTINEJANT!!!! 
Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL 

Escola Àngels Garriga 

 El Casal d’estiu començarà el dimarts 25 de juny, a les 9 h, i acabarà el 31 de juliol, a les 15 h. 

 L’horari serà de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.  

 Per als qui no es queden a dinar l’horari serà de 9 a 13 h i de 15 a 17h, excepte els dies que 

anem a Can Dragó, de 1r a 6è, que serà de 9 a 13.30 h i de 15 a 17h.  

 Hi haurà servei d’acolliment matí , de 8 a 9 h.  

 Del 25 al 28 de juny                                                                          80,00  €          92,00 € 

 Tot el mes de juliol                                                                           353,00  €         405,95 € 

 Tot el casal (del 25 de juny al 31 de juliol)                                    433,00  €         497,95 € 

 Una setmana                                                                                     94,50  €         109,25 € 

 El 29, 30 i 31 de juliol                                                                          60,00  €           69,00 € 

 Acollida matí de 8 a 9 h (preu per setmana)                               10,00 

                      

 €           11,50 € 

 

Aquests serveis inclouen:  

 Servei de menjador 

 Entrada a la piscina de Can Dragó 

 Autocar en totes les sortides (excursions i piscines) 

 La Gran nit a les Piràmides (dijous 4 de juliol). Farem una sortida de tot el dia i a la nit soparem i 

ens quedarem tots plegats a dormir a l’escola: és una nit Faraònica!!! 
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*Altres possibilitats: 

Hi ha la possibilitat d’oferir el Casal d’estiu sense que el nen es quedi a dinar (de 9 a 13 h i de 

15 a  17 h) i també hi ha la possibilitat d’oferir el Casal d’estiu de 9 a 13 h. 

Si hi ha algú que estigui interessat, podeu trucar a la Pepa i us farà un pressupost de la setmana  

en concret. Tel: 630 940 317 

 A efectes d’una millor organització, agrairíem que fóssiu rigorosos amb el període d’inscripció, 

que es tancarà el dilluns 14 de maig. 

 La inscripció la podeu fer mitjançant formulari penjat al web de l’escola. 

 Els que vulgueu gaudir de La Gran nit a Les Piràmides haureu d’apuntar-vos la setmana 

sencera. De la mateixa manera, no hi ha opció a apuntar-vos dies esporàdics. 

 Retorneu les autoritzacions de les sortides, de medicaments, de drets d’imatge i d’al·lèrgies 

alimentàries complimentades i signades. Abans del 14 de maig. Li podeu donar a la Pepa de 

menjador o dins la llibreta o l’agenda de l’escola. 

 

 Feu l’ingrés a : 

La Caixa 

ES57-2100-1027-4701-0059-6881 

 Perquè quedi formalitzada la inscripció, és imprescindible presentar abans del dimarts 14 de 

maig del 2018 el full d’ingrés o enviar un correu electrònic amb el rebut electrònic a 

a8055981@xtec.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a8055981@xtec.cat
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Autoritzacions   

  
TINTINEJANT!!!! 

Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL 
Escola Àngels Garriga 

     

Per poder sortir al carrer amb els infants necessitem la vostra autorització, que serà vàlida durant tot el Casal d’estiu 2019 a 

l’Escola Àngels Garriga. 

□AUTORITZO 

□NO AUTORITZO 
Marqueu una creueta allà on correspongui. 

 

el meu fill/a ................................................................................... 

a anar a totes les sortides, piscines, visites i excursions organitzades per la Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL, durant el 

Casal d’estiu 2019. 

  

                                                                                                          
Al nostre casal, Casal d’estiu Àngels Garriga, fotografiarem imatges dels infants les penjarem a la pàgina web de l’escola. 
Per aquest motiu i, com que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució, i regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del 

Casal us demana el vostre consentiment. 

□AUTORITZO 

□NO AUTORITZO 
Marqueu una creueta allà on correspongui. 

que la imatge del meu fill/a ....................................................................................................................... 

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats realitzades per la Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL al Casal 

d’estiu 2019 de l’Escola Àngels Garriga. 

Sota la meva responsabilitat, en cas de febre superior a …………….  i en el cas que no pugui ser localitzat, sol·licito que se li 

administri a l’infant: 

Nom i cognoms del nen/a:  …........................……………………………………………………………………………… 

El següent medicament antitèrmic: 

Producte:  ………………………………………………....…………………………………………………......………………. 

Dosi:  ………………………………………… 

I, perquè així consti, signo les tres autoritzacions: 

 
Jo, (nom i cognoms del pare/mare o tutor/a) ........................................................................................................., 

DNI / NIE / passaport núm ............................................ 

Barcelona,  ........ de ............................ de 2019      

Cal que retorneu aquest full  
 

 

 

                                                                                              

Signat pare/mare o tutor/a 



Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL – Carrer Tossa, 1 – 08032 Barcelona 

Tel. Casal d’Estiu Pepa:  630 940 317. Tel. Cooperativa :  93 429 16 30  

 

 
 

 
TINTINEJANT!!!! 

Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL 
Escola Àngels Garriga 

 

 

 

 
           Si el vostre fill/a és al·lèrgic/a o intolerant a algun aliment, us demanem adjunteu el justificant mèdic 

corresponent. 

 

El meu fill/a ............................................................................... 

Curs ...................... 

És al·lèrgic/a  o intolerant a: ......................................................................................... 

           .................................................................................................................. 

           .................................................................................................................. 

 

 

 

          

                                                     Signatura del pare, mare o tutor/a 

 

 

(Les famílies que ja hagueu aportat aquesta informació durant el curs escolar, no cal que ho torneu a fer) 

 
 

 


