
Cooperativa Escolar Guinardó, S.C.C.L 

Telèfon del Casal 630 940 317 

   

  Barcelona, 15 de juliol de 2019 

 

Benvolgudes famílies del CASAL D’ESTIU 2019 de l’escola l’Àngels            

Garriga: 

             Benvinguts i benvingudes!!! 

 

Comencem la setmana del 15 al 19 de juliol del 

CASAL D’ESTIU 2019 !!! 
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 : AMB HERNÁNDEZ I FERNÁNDEZ ens assignen                   

un cas; serem uns artistes reconeguts que anirem buscant el nostre clon. El             

trobarem? Serà de la mateixa espècie? ... 
Els protagonistes del Casal aquesta setmana estarem tots junts i les nostres            

monitores seran la Júlia, la Jessica i la Pepa.  

 

Altres esdeveniments: 

▪ Dimecres 17 farem doble sessió d’activitat d’anglès. 

▪ Dijous 18 anirem tots plegats a les piscines de Can Llançà. 

 

Dijous 18 de juliol 

Sortida de tot el dia tots plegats a les piscines de Sant julià 

d’alfou (Can Llançà) 

Hem de portar l’equip de piscina i podem portar un petit esmorzar i una ampolla               

d’aigua.  



Les piscines de Can Llançà situades a San Julià d’Alfou, és un complex petitó en el que                 

hi ha tres piscines: una de petita on es banyen els petits, una de gran on es banyen els                   

grans  i una que te un tobogan, del qual s’hi pot tirar qui vulgui a partir de 1r. 

Les piscines estan rodejades de gespa i arbres, és un lloc preciós. 

Pel matí ens banyarem, després dinarem i després de dinar anirem a jugar a un parc                

que tenim allà al costat...i a les cinc a l’escola. 

 

  

Sobretot hem de venir amb moltes ganes       

de remullar-nos 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.  
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