
CASAL D’ESTIU LOLA ANGLADA 2011 
 
Activitats setmana del 27 de Juny al 1 de Juliol del 2011 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Aquí us presentem la descripció de les activitats que es realitzaran durant la setmana per 
tal que pugueu fer una previsió de la roba i demés coses que els vostres fills/es puguin 
necessitar. A més a més aquesta informació serà penjada al plafó de l’escola. 
 

EXCURSIÓ  PARC FRANCESC MACIÀ MALGRAT DE MAR 
DIJOUS 30 DE JUNY ( De 9h a 17h) 
 

 Serà una excursió de tot el dia (de 9h a 17h). 
 Sigueu molt puntuals per no endarrerir la sortida de l’autocar. 
 Aquells alumnes que normalment no es quedin a dinar a l’escola hauran de 

portar-lo de casa. Segurament serà un dia solejat així que és important que 
vinguin amb roba fresca, amb crema solar, gorra i una tovallola.  

 També recomanem que portin esmorzar i beguda. 
 Allà realitzarem activitats diverses, els racons d’ombra que ens ofereix el Parc 

seran bons espais per divertir-nos.  
 Es tracta d’un parc molt divertit, així que aprofitarem per a fer moltes fotografies. 
 Es molt important que vinguin amb la samarreta del Casal. 

 
JOCS D’AIGUA  
DIVENDRES 1 de JULIOL (De 9,30h a 10,30h) 
DIMECRES 1 de JULIOL (De 15,30 a 16,30h) –GRUP DE TARDES- 
 

 Els alumnes realitzaran diversos jocs d’aigua. És per això que han de dur 
banyador, xancles, tovallola, crema solar i gorra. 

 Si no es poden mullar feu-nos arribar una nota. 
 
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon  626 03 40 41 o a 
través del e-mail ignasiprellezobrugue@hotmail.com. També rebreu per e-mail la invitació 
per seguir a través del Twiter totes les activitats que farem dia a dia al Casal d’Estiu. 
Si no rebeu correctament els correus electrònics, feu a arribar un e-mail a la direcció 
indicada i us afegirem a la llista. 
 
En el fitxer adjunt trobareu la graella amb totes les activitats de la setmana. 
 
També aprofitem per recordar-vos que aquelles famílies que no hagin realitzat l’ingrés de la 
totalitat del Casal tenen aquesta setmana per fer-ho. 
 
Atentament, 
 

Ignasi Prellezo 
 

Director del Casal d’Estiu Lola Anglada 2011                


