
                La Garriga, 4 de març de 2021 
 

     SORTIDA A LA GRANJA CAN GEL 
 
 
 
Benvolgudes famílies de la classe dels Diamants de tercer, 
 
El dijous dia 11 de març fem una sortida a la Granja Can Gel a Canyamars.  
L’horari serà de 9 a 17 hores. 
 
És una activitat dins de l’àrea de Medi Social on anirem a conèixer els diferents sectors del treball:  
Sector Primari, Sector Secundari i Sector Terciari. 
 
Les activitats que hi farem són: 
 

1- Viurem el dia a dia de la granja. Farem un recorregut per les instal·lacions, descobrirem com i on  viuen 
les vaques en les diferents etapes de la seva vida. 
 
2- Experimentarem. Com es transforma la llet? Veurem quins són els components de la llet i com actuen 
per transformar l’estat líquid en sòlid. 
 
3- Visitarem la seva botiga on venen la seva producció de llet i iogurts. 
 
 
 Cal portar :  Esmorzar, dinar, cantimplora amb aigua, i calçat i roba còmoda.  
 

 
 El preu de la sortida és de 26,71 euros i es passarà pel banc 
 
IMPORTANT:  
Demanem puntualitat !   A les 9 hores sortirem des de l’escola caminant fins el carrer Guifré i a les 17 hores 
arribem al mateix carrer. Per tant,  a les 17:00h heu de venir a buscar als vostres fills -filles al carrer Guifré. 
 

Els nens o nenes que tinguin extraescolars  a les 17 h. a l’escola, aniran amb la Marta i la Cande cap a 
l’escola. 
 
Ens ho passarem molt bé! 
           

Felip de Dalmases i Thió 
       Director 

 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – Granja Can Gel de Canyamars 
 
En/Na. ……………………………..….  (pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill/a la meva filla 
………………………………… (nom de l’alumne/a) que assisteixi a la sortida que es realitzarà el proper dijous dia 
11 de març de 2021 a la granja Can Gel de Canyamars amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga. 
 
Si el teu fill/teva filla és fix/a al servei de menjador, especifiqueu si voleu que l’escola li proporcioni el 
dinar:   Sí       No 

 
 
 
    Signatura del pare / de la mare .................... 
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