
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA INFORMATIVA SUMMER FUN     2021 

QUÈ CAL PORTAR CADA DIA? 

 Els infants hauran de dur el seu esmorzar 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 de l’infant. 

 Els infants hauran de venir amb la crema solar posada de casa. Nosaltres els 
hi 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. 

SORTIDES MATINALS (A partir de 3r de primària) 

Morning Trip: Tots els nens i nenes a partir de 3r de primària faran una sortida 
matinal.   

ENTRADES 

o Horari d’acollida (de 8h a 8.45h)   

A  l’entrada  principal trobareu la directora del casal. Aquest espai serà el lloc on 
romandran fins a les 8.45h fent activitats en anglès amb un/a monitor/a.  

Per motius d’organització, entre les 8.50h i les 9.00h la porta romandrà tancada. 

o Horari d’entrada (9.00h) 

Per la resta de famílies, obrirem la porta puntualment a les 9.00h. 

 El primer dia l'equip de monitors us esperarà a l'entrada, cada nen/a 
haurà d'anar al grup que li correspongui, penjarem a la paret el 
personatge de cada grup, així podran entrar de forma esglaonada i 
ordenada a l'escola. 

 Els dies següents els infants de primària podran entrar sols i els monitors 
els esperaran a les aules, i en els cas dels grups d’infantil els monitors us 
esperaran a fora per tal d’entrar tots junts .  

 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 
facilitaran in situ els monitors i les monitores dels vostres infants. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDES 

Els infants en totes les franges horàries de sortida es recolliran a la porta de 
l’entrada de l’escola. 

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.  

Per endur-vos el nen/a caldrà que presenteu la targeta identificativa del nen/a 
que us haurem entregat abans de començar el casal. 

L’equip de monitors i monitores no lliuraran 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. 


