Quines ganes de que arribi el Casal!!
Nens i nenes aquest any venim amb moltes novetats i sobretot sortides que de ben segur
seran un èxit!!!
Som en Gustau i la Bea. L’any passat ens vam engrescar en aquesta aventura de fer un casal
diferent i aquest any estem treballant des de fa mesos perquè surti encara millor.
Tant els coordinadors com tot el nostre equip de monitors estem molt emocionats de tornar a
portar alegria, goig i molta xerinola a tots els nens i nenes de les escoles Farigola i Montseny,
ganes no ens en falten!!!!
Casal Montseny-Farigola, un casal diferent dins de l’oferta a Barcelona:

Estiu - casal verd - esports i lleure = Casal Montseny – Farigola
Us convidem a la reunió de presentacióque tindrà lloc el proper dilluns 29 de Maig a les

17 hores a l’Escola Montseny. Com sempre, hi haurà previst un servei d’acollida per qui ho
necessiti.
A continuació us presentem als dos coordinadors que aquest any portaran l’organització de tot
el casal.
Benvolgudes famílies, som en Gustau i la Bea, ens volem presentar per a que ens
conegueu millor. Jo, en Gustau, llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la
Universitat Ramon Llull, graduat en magisteri d’Educació Primària i Màster en gestió esportiva.
I jo, sóc la Bea, he estat alumna, monitora i coordinadora de l’escola Farigola de Vallcarca, estic
Llicenciada en Pedagogia per la Universista de Barcelona i graduada en Educacio Infantil per la
Universitat Internacional de la Rioja. Tots dos vam coordinar el casal l’anterior any i tornem
amb moltes idees, ganes i projectes nous per engegar aquest nou any!
Tot seguit us adjuntem la relació de sortides previstes:

SORTIDES GRUP PETITS (3 a 5 anys)
27 de juny - Happypark de Sants + mini cursa d’orientació.
29 de juny - visita a la biblioteca Jaume Fuster.
5 de juliol - Ortiga Sant Cugat Petits.
12 de juliol - Granja Aventura Park.
19 de juliol - Climbat.
26 de juliol - Festa de comiat a l'escola Dolors Montserdà.
27 de juliol - Creueta del Coll.

SORTIDES GRUP GRANS (6 a 12 anys)
29 de juny - SALTING poble nou.
4 de juliol - platja.
6 de juliol - Green IndoorPark.
11 de juliol - Illa Fantasia.
13 de juliol - visita el Raval (son les festes).
18 de juliol – platja.
20 de juliol Tibidabo + pernocta.
25 de juliol - Climbat + Geocaching a Montjuic.
27 de juliol - Trobada esportiva a la Mar Bella amb tots els casals, fi de festa.

Finalment us avancem els EXPERTS que aquest any ens visitaran els dilluns
aportant-nos un munt d’activitats diferents i divertides.
DIA I EXPERT

QUÈ FARÀ

26 de Juny: Estêvao Marques

Música brasilera, taller de percussió amb
culleres de fusta i culleres de metall i
cançons

3 de Juliol: Albert Grau

Circ, equilibri amb materials reciclats i
equilibri sobre cable, malabars.

10 de Juliol: Julio Robledo

Acrobàcies aèries amb teles i acrobàcies en
matalàs

17 de Juliol:

Pendent de confirmar

24 de Juliol: Jonathan

Classe de Zumba-Kids

