GUIA INFORMATIVA FAMÍLIES
ENGLISH SUMMER FUN
by Kids&Us Sant Andreu a l’Escola Mare de Déu dels Àngels
Durant aquests dies inoblidables d’estiu, els vostres fills i filles viuran un munt
d’aventures i històries 100% en anglès! Quines coses caldrà que tingueu encompte?
QUÈ CAL PORTAR CADA DIA?
-

ELS ALUMNES DE P1

És necessari que tot el material estigui marcat amb el nom i el cognom de
l’alumne/a
•

3 bolquers normals al dia

•

1 bolquer de piscina al dia

•

1 paquet de tovalloletes humides setmanals

• 1 llençol per fer la migdiada. El llençol es quedarà a l’escola durant totala
setmana i el tornarem el divendres
• 1 pitet
• Una cantimplora amb aigua
• Banyador per fer jocs d’aigua, xancletes i una tovallola. Cada dia tornarana casa
• Una bata per fer les manualitats. La bata es quedarà al casal durant tota la
setmana i la tornarem el divendres
• Material reciclat: 1 rotllo de paper de vàter, 1 ouera i un pot de plàstic buit de
iogurt
• Crema solar
• Crema hidratant
•
-

Xumet (si cal)
ELS ALUMNES DE P2

És necessari que tot el material estigui marcat amb el nom i el cognom de
l’alumne/a
•

3 bolquers normals al dia (per aquells nens i nenes que ho necessitin)

•

1 paquet de tovalloletes humides setmanals

• 1 llençol per fer la migdiada. El llençol es quedarà a l’escola durant tota la
setmana i el tornarem el divendres
• 1 pitet
• Una cantimplora amb aigua
• Banyador per fer jocs d’aigua, xancletes i una tovallola. Cada dia tornarana casa

• Una bata per fer les manualitats. La bata es quedarà al casal durant totala
setmana i la tornarem el divendres
• Material reciclat: 1 rotllo de paper de vàter, 1 ouera i un pot de plàstic buit de
iogurt
• Crema solar
•

Crema hidratant (per aquells nens i nenes que ho necessitin)

•

Esmorzar

•

Xumet (si cal)

-

ELS ALUMNES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

• Els infants hauran de dur el seu esmorzar i una cantimplora plena cada dia.
Tot dins d’una carmanyola o bossa amb el nom i cognoms de l’infant.
• Cada dia, hauran de dur una motxilla amb el banyador, la tovallola i les
xancletes de piscina (unes xancletes agafades als turmells, si és possible). Tot ben

marcat amb el nom i cognoms del’infant.
• Tot i que els infants hauran de venir amb la crema solar posada de casa, hauran
de portar-ne un pot. Nosaltres els en posarem més si veiem que el dia i les
activitats ho requereixen.
• Procureu que els infants portin roba còmoda que afavoreixi la seva autonomia:
pantalons amb gomes, sabates ben agafades sense cordons,etc.
• En el cas dels grups de P3, els monitors us informaran dels hàbits d’aquell dia.
Sabreu si han menjat, com han menjat i altra informació rellevant.
• Per a les manualitats caldrà que porteu una bata o samarreta vella de casa.
Aquesta bata es quedarà a l’escola tota la setmana i la retornarem divendres.
• Material reciclat: 1 rotllo de paper de vàter, 1 ouera i un pot de plàstic buit de
iogurt

ESBARJO
-

P1, P2 i Infantil:
o Els alumnes d’aquests grups es repartiran pels dos patis del recinte, en
diferents hores perquè no s’ajuntin grups bombolla.

-

Primària:
o Els alumnes a partir de 1r de primària gaudiran de l’hora d’esbarjo al pati de
l’edifici de primària.

EL DIA DE LA EXCURSIÓ (A partir de P3)
Caldrà que els nens i nenes sempre portin una gorra, l’esmorzar, una ampolla d’aigua petita
i crema solar dins de la motxilla.
El dia de l’excursió tots els infants rebran una samarreta identificativa del casal.
A la pàgina web de l’English Summer Fun trobareu tota la informació referent a les excursions.
En el cas de les excursions de piscina, us demanem que dins de la motxilla els nens i nenes
també portin tovallola, xancletes, banyador i roba de recanvi.
Recordeu que el dia de la excursió tots els nens i nenes sortiran a les 17 h.

SORTIDES MATINALS (A partir de 1r de primària)
Morning Trip: Tots els nens i nenes a partir de 1r de primària faran una sortida matinal.
Downtown 2.0.: I a més, els nens i nenes a partir de 3r de primària faran una segona sortida
matinal, la Gymkana 2.0.

ENTRADES I SORTIDES
Horari d’acollida (de 8h a 8.45h o 8.30h a 8.45h) a l’entrada de La Sagrera trobareu
el directora del casal que us indicarà on podeu deixar els vostres fills i filles.
Aquest espai serà el lloc on romandran fins a les 8.40h fent activitats en anglès amb
un/a monitor/a.

Horaris d’entrades i sortides:
Us informem que, amb l’objectiu de mantenir al màxim les rutines del curs
escolar i el protocol de la Covid-19, les entrades i sortides es faran de la següent
manera:

GRUPS

ACCÉS

P1-P2
P3
P4
P5
Primària

Carrer Monlau
Carrer Monlau
Carrer Monlau
Carrer Monlau
Carrer Monlau

HORARI
ENTRADA
9h
8.55h
8.55h
8.50h
8.50h

HORARI SORTIDA
13h / 15.30h / 17h
12.55h / 15.25h / 16.55h
12.55h / 15.25h / 16.55h
12.50h / 15.20h / 16.50h
12.50h / 15.20h / 16.50h

-

P1-P2

A l’entrada i sortida, només 1 adult autoritzat podrà acompanyar i/o recollir l’alumne
fora de les aules autoritzades, seguint totes les mesures de protecció establertes,
utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

-

INFANTIL I PRIMÀRIA

A l’entrada i la sortida el monitor estarà esperant els infants en els llocs assignats amb
un cartell amb l’identificatiu de la setmana. L’adult autoritzat per acompanyar i/o
recollir a l’alumne s’haurà d’esperar fora del recinte escolar a l’accés assignat segons el
grup.

Si algun dia el vostre fill/a ha de prendre un medicament, ha de fer règim, voleu que
dormi, l’heu de passar a buscar abans, serà recollit per alguna altra persona o qualsevol
altra cosa que no ens hagi estat notificada prèviament, caldrà que empleneu el
formulari de “notificacions extraordinàries” que us facilitarà in situ els monitors i les
monitores dels vostres infants.
Volem que l’hora de recollida sigui un moment per poder comentar amb els monitors i
monitores com ha passat el dia el vostre fill/a i també perquè descobriu amb ells el que
han estat treballant i fent al casal. Els monitors i monitores es dirigiran a vosaltres
sempre en anglès. Si teniu dificultat per comunicar-vos amb ells/elles en aquest idioma
només heu de dir-ho i les que tinguin possibilitat us parlaran en català o castellà.
En el grup de P1-P2, al costat de la porta de la classe, els monitors i monitores penjaran
diàriament el full d’“Informació d’hàbits” on podreu veure com ha menjat i dormit el
vostre fill.
Per endur-vos el nen/a caldrà que presenteu la targeta identificativa del nen/a que us
haurem entregat/fet arribar abans de començar el casal.
L’equip de monitors i monitores no lliurarà mai cap infant a un adult que no presenti la
targeta identificativa. En aquest cas necessitaran la confirmació de la directora del casal.
En cas de no poder confirmar-ho, contactarem amb el pare/mare/tutor que consti al full
d’inscripció.

FOTOGRAFIES
El primer dia del casal rebreu un correu electrònic amb la informació necessària per poder
accedir al blog propi del casal, on penjarem les fotografies del dia i us explicarem les activitats
realitzades durant la jornada.

LA “FRIDAY’S PARTY”
Cada divendres celebrarem la Friday’s party!, la nostra festa de comiat de la setmana! Els infants
ballaran i cantaran les cançons que hauran après durant la setmana i ho faran amb el decorat i amb
les disfresses que ells mateixos hauran preparat. Aquest any la festa tornarà a ser a porta tancada,
però us farem arribar els vídeos que anem gravant perquè us sentiu partícips de la festa també!
No us ho podeu perdre!
(*) Si hi ha cap requeriment o protocol que afecti l'activitat l'aplicarem i us informarem degudament.

