
          INFORMACIÓ CASAL 
 
.  
 
 

 

 

Infantil (P3,P4,P5) 
Cada dia han de portar una motxilla amb: 
Esmorzar , crema solar (poseu a casa 
també),gorra. 
Dimarts i Dijous : 
 banyador, tovallola, xancles, crema solar 
(poseu a casa també), i una muda seca. 
 

Grans (de 1er a 6é) 
Cada dia han de portar una motxilla amb: 
Esmorzar , crema solar (poseu a casa 
també),gorra. 
Dimarts i Divendres : 
 banyador, tovallola, xancles, crema solar 
(poseu a casa també), i una muda seca. 
Dilluns i dijous: roba còmoda i calçat esportiu 
.

• Els infants de P3, P4 i P5 no aniran a la platja, es quedaran a l’escola amb les piscines inflables i jocs aquàtics . 

 
 

Si us plau tot marcat amb el nom i el cognom. 
 
 

EXCURSIONS  

Dimecres 29 de Juny: Zoo de Barcelona 

Dimecres 6 de Juliol: Jardí del laberint d’Ariadna (Bcn) 

Dijous 14 de Juliol: Museu Egipci (Bcn) 

Divendres 22 de Juliol: Diver Parc Lúdic (Comarruga) 

Dimecres 26 de Juliol: Isla fantasia 

 

( L’excursió està inclosa en el preu setmanal i adaptada a totes les edats, si no veniu aquell 

dia, el casal romandrà tancat). 

 

PICNIC 

El pícnic esta inclòs en el preu, si no voleu fer servir el pícnic si us plau aviseu-nos via mail o 

watssap el dilluns d’aquella setmana, per tal de no malbaratar el menjar. 
 

ENTRADES I SORTIDES 
Les entrades i sortides es faran pel carrer Isabel Julià. La porta com a màxim estar oberta 15 
minuts, passada l’hora truqueu al telèfon 617981053. Es molt important que el dia de excursió 
sigueu molt puntuals ja el bus només tenim permís de 10 minuts de parada. 
 
 

 
 

Mes informació de horaris d’activitats i preus en www.zonadejoc.com 
Per qualsevol dubte, el nostre telèfon de contacte es el 617.98.10.53 

via e-mail a queralt_anabel@hotmail.com o a traves de la nostre pàgina web 
www.zonadejoc.com 

http://www.zona/
mailto:queralt_anabel@hotmail.com

