GUIA PELS PARES
Benvingut al “English Summer Fun by Kids&Us” !! Durant aquestes setmanes temàtiques el vostre fill/filla
viurà un munt d'aventures i històries en anglès!!! Quines coses caldrà que tingueu en compte?



Què cal portar?

 Diàriament caldrà portar : banyador, tovallola i xancles de piscina (a poder ser que no siguin tipus
xancletes ja que dificulten el moviment en els jocs). Tot ben marcat amb el nom i cognom del nen.
Si es vol es pot portar esmorzar, de totes formes tingueu en compte que no es dina gaire tard i si el
nen/a esmorza bé a casa, potser no fa falta que porti un segon esmorzar a l’escola.
 Procureu que els nens portin roba còmoda i que afavoreixi la seva autonomia (pantalons amb
gomes, sabates sense cordons,...)
 Els nens hauran de venir amb crema solar posada de casa. Nosaltres els hi posarem més durant el
dia.
 Per a les sortides. Caldrà que els nens portin una gorra i una motxilla. Nosaltres els hi posarem la
samarreta identificativa del casal i els hi donarem el picnic. Mirar el full d'excursions per saber el
detall complert, ja que algunes de les excursions us demanem que portin també banyador i
tovallola.
 Per a les manualitats caldrà portar una bata de casa, o samarreta vella. Aquesta bata/samarreta es
quedarà a l’escola tota la setmana i la retornarem divendres.



Entrades

 Tots els nens entraran conjuntament amb vosaltres per la porta del pati dels porxos. Allà trobareu
dividit per zones, senyalitzat a la paret, el nom de cada grup de la setmana. A cada zona estarà
esperant la monitor/a dels vostres fills. Els nens que entrin a les 8h per l’acollida aniran
directament al menjador.
 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)

 Els nens els podeu recollir al pati dels porxos, el mateix lloc on els heu deixat pel matí, on us estaran
esperant amb les monitores.
 Per endur-vos el nen/a caldrà que presenteu la targeta identificativa del nen/a que us entregarem
abans de començar el casal.
 Pels grups de P3, al costat de la zona de recollida, penjat a la paret, 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 monitora com ha
passat el dia el vostre fill/a. Les monitores es dirigiran a vosatres en anglès, si teniu dificultat per
comunicar-vos amb elles en aquest idioma només heu de dir-ho i les que tinguin possibilitat us
parlaran en català o castellà.



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. Això es farà al teatre.
Després tots els nens aniran a les aules i vosaltres els recollireu allà on tant la monitora com els
vostres fills us ensenyaran què han fet durant la setmana. No us ho podeu perdre!!

