
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aquest any, en Divoc, un terrible i enorme monstre 
ens té tancats dins dels murs del pati de l’escola i 
no ens deixa marxar de campaments. Tot i això, 
no ens impedirà que ens ho passem d’allò més bé 

al Súper Casal d’Hivern de l’A. E. Garbí!! 



HORARIS DEL CASAL 

El Casal d’Hivern tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de Desembre de 2020, de 10:00h a 13:30h. 

Recordem que la situació actual fa que haguem de fer torns per entrar i sortir de l’escola, 

així que els horaris finals quedarien de la següent manera: 

- R/G: 9:45h Porta de ferro 13:15h sortida pel mateix lloc 

- P/C: 9:45h Rampa  13:15h sortida pel mateix lloc 

- C/LL: 10:00h Rampa  13:30h sortida pel mateix lloc 

- LL/D: 10:00h Porta de ferro 13:30h sortida pel mateix lloc 

- R: 10:15h Porta de ferro 13:45h sortida pel mateix lloc 

A més a més, l’últim dia de casal, el 29, realitzarem una activitat especial al Parc de la 

Mitjana. Heu de portar als vostres fills allà a l’hora corresponent en funció de la branca, 

i recollir-los a l’escola a l’horari habitual del casal que hem deixat a dalt. 

QUÈ CAL PORTAR? 

- Esmorzar cadascun dels dies de l’activitat 

- Kit Covid (Gel Hidroalcohòlic, Mascareta de recanvi, Cantimplora i Mocadors de 

paper) 

PREU DE L’ACTIVITAT 

El preu del Casal d’Hivern és de 5€. No és obligatòria l’assistència al casal cada dia, però 

el preu es manté fixe independentment del nombre de dies que l’escolta assisteixi a 

l’activitat. 

RECORDATORIS 

És imprescindible haver fet la inscripció de principi de curs juntament amb la declaració 

responsable per poder assistir al Casal. A més a més, prendrem la temperatura dels 

escoltes en arribar a l’escola, per mirar que aquesta sigui inferior a 37,5 C. 

 

 

Jo, __________________________________ pare/ mare/ tutor legal de l’escolta 

_________________________________, l’autoritzo a assistir al Casal d’Hivern que 

tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de Desembre de 2020, i a que participi de totes les activitats 

que es realitzaran en aquest.       SIGNATURA I DATA: 

BRANCA 

C/LL            LL/D  R/G  P/C  R 

PREVISIÓ D’ASSISTÈNCIA  

27 28     29 


