
CASAL D’ESTIU ESCOLTA

Edat:  Per a nens i  nenes nascuts  entre el  2004 i
2012. 
Dates: Del 27 de Juny al 22 de Juliol. 
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 13h. 
Lloc: Escola Mestres Montaña 

REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES:

Dimecres 15 de juny a les 17,30 h a la sala d’actes
de l'Escola Municipal del Treball (EMT) al C/Roger de
Flor 66, 1a planta

DESCRIPCIÓ DEL CASAL

Un  equip  de  caps  de  l’Agrupament  Escolta  Sant
Esteve de Granollers hem organitzat un casal d’estiu
seguint  el  nostre  estil,  la  nostra  manera  de  fer  i
d’educar. És un casal d’estiu amb l’objectiu de fer un
servei  a  la  ciutat,  un  espai  on  tots  els  infants
aprendran  i  compartiran  noves  experiències  per
passar-s’ho d’allò més bé. 

Tot  el  casal  està  preparat  amb  un  gran  ventall
d’activitats que aniran des de tallers de plàstica, jocs
d’aigua,  gimcanes,  danses,  jocs  de  pistes  a  l’aire
lliure... Totes elles adequades a les diferents edats
dels nens i nenes del casal. 

Per  altra  banda,  totes  aquestes  activitats  aniran
lligades  a  un  eix  d’animació  que  motivarà  encara
més a tots els participants a venir i  a formar part
d’aquesta  història,  de  la  qual  ells  en  seran  els
protagonistes. Es possible que durant el casal es faci
alguna sortida i/o taller a la Biblioteca Roca Umbert.

PISCINA: 

El dimecres serà el dia de la piscina (1r a 6è) i els
jocs d’aigua (P3, P4 i P5). La piscina serà de 10 a 12
del matí.

Tots els nens hauran de portar banyador, tovallola,
xancletes  i  crema solar.  A  part,  si  algú  necessita
braçals  o  algun altre  utensili  per  a  la  piscina  que

l’ajudi a nedar, també l’hauran de portar.  No
es poden  portar  matalassos  ni  pilotes
inflables. 

CAL PORTAR: 

• Roba que es pugui embrutar (durant tot
el casal). 

• Gorra per protegir-se del sol. 

• Esmorzar,  ja  que  farem  activitats
mogudes i els hi farà falta energia. 

• Els nens de P3, P4 i P5 hauran de portar
una bossa amb una muda completa de
recanvi. 

• Per  poder  realitzar  amb  èxit  els  jocs
d’aigua  (a  part  de  la  piscina),  tots
hauran de portar cada dilluns una bossa
amb banyador, tovallola, crema solar i
xancletes. Cada divendres es tornarà la
bossa a casa. 

És  important  que  totes  les  peces  de
roba,  motxilla,  banyador  i  tovallola
estiguin marcades amb el nom. 

NO S’HAN DE PORTAR: 

• Diners 

• Llaminadures 

• Llaunes de refrescos 

• Joguines

• Aparells  electrònics  (mòbils,  Nintendo,
mp4, iPod...)

DOCUMENTACIÓ  QUE  CALDRÀ
APORTAR:

El dia de la reunió ens haureu de portar una
fotocòpia de la targeta sanitària de la vostra
filla o fill.

Us convidem a seguir l'evolució de les activitats del casal al blog

wp.granollers.cat/festelestiu2016


