
 

GUIA INFORMATIVA FAMILIES 

ENGLISH SUMMER FUN  by  Kids&Us Poblenou  

a l’escola La Llacuna 
Durant aquests dies inoblidables d’estiu, els vostres fills i filles viurà un munt d’aventures 

i històries 100%   en anglès! Quines coses caldrà que tingueu en compte? 

 

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 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. 

Infants que han realitzat P3 aquest curs passat faran migdiada cada tarda 

després de dinar. El dilluns cal que portin un llençol o una manta ben marcat amb 

el nom i cognoms de l’infant. El  llençol es              quedarà   a  l’escola  tota  la setmana i el 

retornarem divendres.  

Al costat de la porta de l’aula, les monitores i els monitors penjaran diàriament 

el full d’informació d’hàbits, on podreu veure si el vostre fill o filla  ha dormit o no i 

si s’ha menjat tot el dinar o no.   

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.
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EL DIA DE LA EXCURSIÓ 
 
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 17h 

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 4rt de primària faran una segona 

sortida matinal, la Gymkana 2.0.  

 

ENTRADES 
 

Horari d’acollida (de 8h a 8.45h)  A l’entrada principal trobareu la 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.  

Per motius d’organització, entre les 8.45h i les 9.00h la porta romandrà tancada. 

 

Horari d’entrada (9.00h). 

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

- El primer dia heu d’acompanyar els vostres fills i filles fins la classe. La idea és 

que junts descobriu les sorpreses que l’equip de Kids&Us us haurà preparat. 

- Els dies següents podeu triar si deixar que els nens i nenes entrin sols/es o 

acompanyar-los fins la classe.  

 

 



                                                   

 

- 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. 

 

SORTIDES 

Infants que surten a les 17h: Recollireu els infants a les seves aules.  

Infants que surten a les 15h: 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. 

 

LA FRIDAY’S PARTY 
Cada divendres obrirem la porta a les 16.25 per tal que els familiars pugueu assistir 

a la Friday’s party!, la nostra festa de comiat! Els infants us ensenyaran les 

cançons i danses que han après i ho faran amb el decorat i amb les disfresses que 

ells mateixos hauran preparat.  

 

No us ho podeu perdre! 


