
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Benvolguts	  pares,	  

Us	  informem	  dels	  següents	  punts	  a	  tenir	  en	  compte	  pel	  casal	  d’estiu:	  

1. Les	  entrades	  i	  sortides	  es	  realitzaran	  sempre	  per	  la	  porta	  principal	  del	  C.	  Telègraf.	  	  
	  

2. És	  obligatori	  que	  els	  alumnes	  vinguin	  amb	  la	  crema	  solar	  posada	  de	  casa.	  
	  

3. És	  molt	  important	  portar	  posat	  de	  casa	  cada	  dia:	  roba	  i	  calçat	  esportiu,	  gorra,	  crema	  
solar	  i	  banyador.	  
	  

4. Portar	  en	  un	  bossa	  que	  anirà	  i	  tornarà	  cada	  dia	  de	  l’escola	  a	  casa:	  esmorzar,	  crema	  de	  
sol,	  tovallola,	  recanvi	  de	  roba	  interior	  i	  xancletes.	  
	  

5. Els	  nens	  de	  P3	  a	  P5,	  portar	  una	  bossa,	  que	  es	  quedarà	  a	   l’escola,	  amb	  una	  muda	  de	  
recanvi.	  	  
	  

6. Tot	  allò	  que	  es	  porti	  a	  l’escola	  ha	  d’anar	  marcat	  amb	  el	  nom	  i	  cognoms	  dels	  nens	  
	  

7. Els	  dimecres,	  dia	  en	  que	  es	  realitzaran	  les	  excursions	  programades,	  el	  horari	  de	  tots	  els	  
alumnes	  serà	  de	  9	  h	  a	  17	  h.	  Cal	  que	  el	  dia	  de	  l’excursió	  porteu,	  a	  més	  a	  més	  de	  la	  gorra	  
i	   la	   crema	   de	   sol	   posada,	   una	   samarreta	   de	   color	   taronja	   fàcilment	   identificable	  
(Samarreta	  del	  Torrent	  o	  similar)	  i	  una	  motxilla	  per	  dur	  el	  picnic.	  
	  

8. Els	   Dilluns	   es	   repartirà	   als	   alumnes	   informació	   sobre	   l’excursió	   programada	   per	   la	  
setmana	   i	  el	   full	  d’autorització	  del	  pares	  per	  poder	   fer	   la	   sortida.	  És	  molt	   important	  
retornar-‐ho	  firmat	  els	  Dimarts.	  	  
	  

9. Les	  temàtiques	  i	  les	  excursions	  que	  es	  duran	  a	  terme	  al	  casal	  seran	  aquestes:	  

1ª set  del 27 de Juny al 1 de Juliol “Machu Pichu ( Perú )”, anirem al museu de ciències naturals de Barcelona 

2ª set del 4 al 8 de Juliol “ l´ amazones”, visitarem el Cosmocaixa 

3ª set del 11 al 15 de Juliol  “L´ illa de Pasqua ( Polinèsia )”, anirem al Tibidabo 

4ª set 18 al 22 de Juliol “ L´ Antàrtida “, acampada nocturna 

5ª set del 25 al 29 de Juliol “ Ciutat de Petra “, visitarem el museu arqueològic de Catalunya i tancarem el casal 
ales 17h de la  tarda amb l´ actuació  teatral de Sandra Rossi. 

 



ACTIVITATS ESTADES D´ESTIU  

GRUP A/P3, P4 I P5 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9’00 a 10’00 Taller  Taller Excursió Taller Taller 
10’00 a10’30 Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar Esmorzar 
10’30 a 11’15 Jocs esport. Gimcana Excursió Jocs esport. Olimpiades 
11’15 a 12’00 Anglès Jocs esport. Excursió  Anglès Olimpiades 
12’00 a 13’00  Jocs d´aigua Jocs d´aigua	   Excursió Jocs d´aigua	   Olimpiades	  
13’00 a 15’00  Dinar Dinar	   Excursió Dinar	   Dinar	  
15´00a 16´00 Gimcana Anglès Excursió Jocs esport. Gimcana 
16´00a 17´00 Conta conte Jocs esport. Excursió Conta conte Conta conte 
 

GRUP B/ 1er, 2on i 3er DE PRIMARIA 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9’00 a 10’00 Piscina Piscina Excursió Piscina Piscina 
10’00 a10’30 Esmorzar Esmorzar	   Excursió Esmorzar	   Esmorzar	  
10’30 a 11’15 Taller  Taller  Excursió Taller  Olimpiades 
11’15 a 12’00 Jocs esport. Gimcana Excursió Jocs esport. Olimpiades 
12’00 a 13’00   Anglès Jocs esport. Excursió Anglès Olimpiades	  
13’00 a 15’00  Dinar Dinar	   Excursió Dinar	   Dinar	  
15´00a 16´00 Jocs esport. Jocs esport. Excursió Jocs esport. Jocs esport. 
16´00a 17´00 Gimcana Anglès Excursió Gimcana Gimcana 

 

GRUP C/ 4rt, 5è i 6è DE PRIMARIA 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9’00 a 10’00 Piscina Piscina Excursió Piscina Piscina 
10’00 a10’30 Esmorzar Esmorzar	   Excursió Esmorzar	   Esmorzar	  
10’30 a 11’15 Anglès Jocs esport. Excursió Anglès Olimpiades 
11’15 a 12’00 Taller  Taller  Excursió Taller  Olimpiades 
12’00 a 13’00  Jocs esport. Anglès Excursió Jocs esport. Olimpiades	  
13’00 a 15’00  Dinar Dinar	   Excursió Dinar	   Dinar	  
15´00a 16´00 Gimcana Gimcana Excursió Gimcana Gimcana 
16´00a 17´00 Jocs esport. Jocs esport. Excursió Jocs esport. Jocs esport. 

 

 

 

	  


