
Cooperativa Escolar Guinardó, S.C.C.L 

Telèfon del Casal 630 940 317 

   

  Barcelona, 8 de juliol de 2019 

 

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

Garriga: 

             Benvinguts i benvingudes!!! 

 

Comencem la setmana del 8 al 12 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 : OBJECTIU LA LLUNA... La primera missió tripulada                   

a la Lluna, una història que ens agradarà conèixer... N’hi haurà de futures? 
Els protagonistes del Casal aquesta setmana ens repartirem en diferents grups: 

▪ P3 Dofins , aquesta setmana la nostra monitora és la Isa. 

▪ P4 Balenes, aquesta setmana la nostra monitora és la Noe. 

▪ P5 i 1r Papallones de vengadores i donuts, aquesta setmana la nostra monitora             

és la Júlia. 

▪ 2n i 3r Els Petardos, aquesta setmana el nostre monitor és la Jessica. 

▪ De 4t a 6è cacauets requeteimpacients, aquesta setmana la nostra monitora és            

la Marina. 

Altres esdeveniments: 

▪ Aprofitem per dir-vos que dimarts 9 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).  

▪ Dimecres 10 farem doble sessió l’activitat d’anglès. 

 

 



Dijous 11 (canvi de sortida)  farem una sortida tots plegats al Parc 
de Bombers de la Vall d'Hebrón  (serà una sortida especials, els 

Bombers de Barcelona, ens explicaran què cal fer si ens trobem amb un incendi, quina 

cura em de tenir, experiències que han tingut...i si el temps acompanya és possible que 

coneguem la pressió de l’aigua de les mànegues. 

. Per la sortida: 

 

Hem de ser súper puntuals i venir a les 8.50 del matí. 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 d’aprendre 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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