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QUÈ CAL PORTAR?
 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.

Tindreu accés a un Blog privat
que s’actualitzarà diàriament
amb fotos del Casal

Cada setmana rebreu
informació corresponent a
les activitats del casal. La
via de comunicació
principal per resoldre
qualsevol dubte serà
mitjançant el correu.

COMUNICACIÓ

Cada setmana donarem us enviarem per mail un mp4 amb
les cançons temàtiques d’aquella setmana i als nens els
donarem ell “Fun Book”, el llibret amb al qual treballaran
breus activitats en anglès.
I a més, aquest any inclourem tallers de cuina, cinema i
ciència cada setmana!

RECORDA QUE...

MIREIA OTERO

JÚLIA CARBONELL



TARGETA 
IDENTIFICATIVA

ENTRADES
• Horari d’acollida (de 8h a 8.45h)  
Els infants entraran per la porta petita del C/ Tomàs Vives a les 
8:00h. Durant aquests 45 minuts la porta romandrà tancada per 
qüestions organitzatives.

• Horari d’entrada els dies de les excursions  (8:45h a 9:15h)
Obrirem la porta gran del C/ Tomàs Vives i, seguint les 
indicacions de l’equip, els infants aniran dirigint-se a les seves 
aules, tot seguint les mesures sanitàries establertes.
En cas d’arribar més tard de les 9:15h, feu-nos un truc, i us 
obrirem la porta petita.

SORTIDES
• Horari de sortida (a les 13h)
Obrirem la porta petita del C/ Tomàs Vives i individualment
entregarem a tots els infants.

• Horari de sortida (a les 17h)
Obrirem la porta gran del C/ Tomàs Vives per tal que us dirigiu a
l’aula del vostre fill a recollir-lo.

Per endur-vos el nen/a, caldrà
que presenteu la targeta 
identificativa que us entregaran 
els monitors el primer dia. També 
es podrà mostrar la targeta a 
través del telèfon mòbil en cas 
que no la pugueu entregar 
físicament a la persona que
recollirà al vostre fill/a (cangurs, 
avis o àvies, etc.).

Les sortides són un bon moment 
per conèixer què ha passat 
durant el dia, parlar amb els 
monitors i descobrir les aventures 
que han viscut els petits/es!

NOTIFICACIONS
Si algun dia el nen/a ha de prendre un medicament, ha de fer 
règim, voleu que faci o no migdiada o qualsevol altra cosa que no 
hagi estat notificada prèviament a l’organització del casal,
caldrà que ho notifiqueu omplint el full de “Notificacions” que 
trobareu penjat al web o enviant un email. En cas d’utilitzar el full 
de “Notificacions”, és important que quan arribeu al casal ja estigui 
omplert per entregar-lo directament a la directora.

FRIDAY PARTY
Cada divendres obrirem la porta a les 16.25h per tal que els
familiars pugueu assistir a la “Friday 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.

Durant el casal els monitors
es dirigiran a vosaltres
sempre en anglès. Si teniu 
dificultat per comunicar-vos 
amb ells en aquest idioma, 
només heu de dir-ho i 
aquells que tinguin 
possibilitat us parlaran en 
català o castellà sempre i 
quan no hi hagi cap nen/a 
davant. 

IDIOMA 
AL CASAL


