
 

 

Guia per a les famílies  

Benvinguts al Kids&us Summer Fun!  

Durant aquestes setmanes temàtiques els vostres fills i filles viuran un munt 

d'aventures i històries en anglès. Què haureu de tenir en compte? 

¿Què haurem de portar?  

Diàriament haurà de portar: esmorzar, banyador, tovallola, xancles de piscina 

(a poder ser, lligades, perquè no dificultin el moviment en els jocs). Tot marcat 

amb el nom i el cognom del nen/a.  

Procureu que els més petits portin roba còmoda i que afavoreixi la seva 

autonomia (pantalons amb gomes, sabates sense cordons, etc.).  

Els nens i les nenes hauran de venir amb crema solar posada a casa. Nosaltres 

els posarem més si veiem que el dia i les activitats així ho requereixen.  

 

Entrades  

El primer dia, l'equip del Summer Fun us estarà esperant en una zona 

específica de l’Escola Daina-Isard, que serà el pati de l'entrada a la zona de 

primària. Allà, cada alumne serà assignat segons la seva edat i amics del casal 

al grup amb el qual compartirà tota la setmana.  

Si algun dia el vostre fill o la vostra filla ha de prendre algun medicament, ha de 

realitzar una dieta especial, o qualsevol altre aspecte que no hagi estat notificat 

prèviament a l'organització del casal, haureu de notificar-li-ho a la directora, 

emplenant el document que es proporcionarà a l'inici del casal.  

Als nens i nenes que estiguin en el servei de permanència organitzat per 

l'Escola, els anirà a recollir una monitora cada matí (uns minuts abans de les 

9:00h), i els acompanyarà a la zona del col·legi on durem a terme les activitats 

del nostre Summer Fun. 

 

 

 



 

Sortides  

Podeu recollir als vostres fills i filles al mateix lloc per on han entrat al matí, el 

pati de primària. Per als nens i nenes que no fan l'horari complet, és a dir, que 

surten tant a les 13:30 com a les 15:00, el lloc de recollida serà el mateix. En 

aquest cas serà la directora qui els acompanyi a la sortida. 

Volem que el moment de la recollida sigui un moment on poder comentar amb 

l'equip de monitors/as com han passat el dia els vostres fills i filles, així com 

perquè sapigueu què han fet durant el dia, encara que heu de tenir en compte 

que els monitors i les monitores sempre parlaran en anglès davant dels nens. 

El motiu és que volem que els nens i les nenes no sàpiguen que els seus 

monitors/as parlen un altre idioma que no és l'anglès! Si voleu comentar 

qualsevol tema, o més informació de com ha anat la jornada, podeu dirigir-vos 

a la directora del casal, ella sí que us parlarà en castellà o català. Abans de 

l'inici del casal us enviarem el seu telèfon de contacte per qualsevol 

eventualitat.  

 

I els divendres… vine a gaudir amb nosaltres la Friday’s Party!  

Cada divendres obrirem les portes de l'escola a les 16:30 perquè pugueu 

assistir a la Friday’s Party! Els vostres fills i filles us cantaran i ballaran les 

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

que ells mateixos hauran preparat. No us ho podeu perdre!  

Així, els divendres podreu entrar a les 16:30 a les classes dels vostres fills, 

asseure-us en les cadires que trobareu preparades i preparar-vos per gaudir 

de l'espectacle. Ells ho estan esperant amb molta il·lusió! 


