
GUIA PRÀCTICA FAMÍLIES 

AQUEST ESTIU 23 EL CASAL ES FA A LES INSTAL·LACIONS D’INFANTIL -Carrer Marquès de Sentmenat- 

 Què cal portar? 

➢ Diàriament caldrà portar: crema solar, banyador, tovallola i xancles de piscina (a poder ser que tinguin 

força subjecció, sinó, dificulten el moviment en els jocs). Tot ben marcat amb el nom i cognom del 

nen/a. Si es vol es pot portar esmorzar, de totes formes tingueu en conte que no es dina gaire tard i si 

el nen/a esmorza be a casa, potser no fa falta que porti un segon esmorzar a l’escola. 

➢ El grup de EI3, per fer les migdiades, el dilluns heu de portar la vostra màrfega; si no en teniu, porteu 

un llençol. El retornem el divendres.  

➢ Procureu que els nens portin roba còmoda i que afavoreixi la seva autonomia (pantalons amb gomes, 

sabates sense cordons,...). 

➢ Els infants hauran de venir amb crema solar posada de casa. Nosaltres els hi posarem més si veiem 

que el dia i les activitats ho requereixen. 

➢ Per a les excursions.  Caldrà que els nens portin una  motxilla per posar el pícnic. Nosaltres els hi 

posarem una gorra Kids&Us. No caldrà portar banyador i tovallola. 

➢ Per a les manualitats utilitzarem pintura rentable, tot i així, en alguns casos podria quedar alguna 

marca a la roba, per aquest motiu us demanem que els dies que fem “craft time” sigueu especialment 

curosos amb que els infants no portin roba nova o que sigui especialment delicada o estimada. 

➢ Els dimarts anem a la piscina de Forus i és imprescindible portar casquet d'aigua. 

 

 Entrades 

➢ El primer dia heu d’acompanyar els vostres fills/filles fins la classe. La idea és que junts descobriu les 

sorpreses que l´equip de Kids&Us us haurà preparat. L'entrada es fa per la porta del carrer del 

Marquès de Sentmenat (zona pati enfonsat). Obrim les portes a les 8:55 i les tanquem a les 9:10. 

Els dies següents podeu triar si deixar que els nens entrin sols o acompanyar-los fins l’aula.  

➢ Els infants que fan acollida de 8h a 9h, entren per la porta lateral que dona al passatge que va del 

carrer Marquès de Sentmenat a Numància. 

➢ Si algun dia el nen/a ha de prendre un medicament, ha de fer règim o qualsevol altra cosa que no hagi 

estat notificada prèviament a l'organització del casal, caldrà que ho notifiqueu a la monitora omplint el 

formulari de NOTIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES que tindrem al vostre abast a la mateixa porta 

d'entrada, al costat de la directora del casal. 

 

 Sortides (recollida) 

➢ Podeu recollir als infants directament a les classes on us estaran esperant amb els monitors/es. 

➢ Per endur-vos el nen/a caldrà que presenteu la targeta identificativa digital del nen/a, que us 

entregarem abans de començar el casal. Les monitores tenen ordres expresses de no entregar cap nen 

si no es presenta aquesta tarja identificativa 

➢ Pels grups de EI3 al costat de la porta de la classe les monitores penjaran diàriament un full on podreu 

veure si el nen/a ha menjat i ha dormit.  

➢ Pretenem que l´hora de recollida sigui un moment per poder comentar amb la mestra 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/es es dirigiran a vosaltres en anglès, si teniu dificultat per comunicar-vos amb ells en  aquest 

idioma només heu de dir-ho i els que tinguin possibilitat us parlaran en català o castellà.  

➢ Els infants que surten a les 15h, s'han de recollir per la porta lateral que dona al passatge que va del 

carrer Marquès de Sentmenat a Numància. Preguem màxima puntualitat. 

 

 La “Summer Fun Party” 

➢ Cada divendres obrirem les portes de l´escola a les 16:30 perquè pugueu assistir a la “Summer Fun 

Party”. Els nens i nenes us ensenyaran les cançons i danses que han après i ho farem al pati. Després 

aniran a les classes on els recollireu. No us ho podeu perdre! 


