
 

 

 

Guia Informativa famílies 

ENGLISH SUMMER FUN  by  Kids & Us Tàrrega 

a CEM CERVERA  
Durant aquests dies inoblidables d’estiu, els vostres fills i filles viuran 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 del 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 del 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. 

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.  



                                                   

 

 

El dia de l’activitat especial 
 

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’activitat especial tots  els  infants  hauran de dur la samarreta identificativa del casal. 
 
A la pàgina web de l’English Summer Fun trobareu tota la informació referent a les excursions. 

En el cas del moment de piscina, us demanem que els nens i nenes portin el banyador posat 

de casa i dins de la motxilla portin tovallola, xancletes, maneguets i roba de recanvi. 

Sortida matinal (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 3è de primària faran una segona sortida 

matinal, la Gymkana 2.0.  

 

Entrades i Sortides. 

Els pares porten els nens a les instal·lacions del CEM 

Horari d’acollida (de 8h30 a 9h00)  A l’entrada  principal trobareu la coordinadora del casal 

que us indicarà on podeu deixar els vostres fills i filles. Aquest espai serà el lloc on 

romandran fins a les 9.00h fent activitats en anglès amb un/a monitor/a.  

 

Les entrades i les sortides al CEM es faran per la mateixa porta 

   AVN. DE L'ESPORT S/N, 25200   

 Cervera, Lleida 

 

 

 



                                                   

 

 

Observacions 

- El primer dia heu d’acompanyar els vostres fills i filles fins la porta on hi haurà el 

monitor/a. La idea és que junts descobriu les sorpreses que l’equip de Kids&Us us 

haurà preparat. 

- Si algun dia el vostre fill/a ha de prendre un medicament, l’heu de passar a recollir abans 

d’hora o 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 la coordinadora del casal. 

 

Infants que surten a les 13h00: es recolliran a la porta de l’entrada del CEM. 

Horari d’acollida (de 13h00 a 14h00)  Estaran fent activitats en anglès amb un/a monitor/a.  

 

Volem que l’hora de recollida sigui un moment per poder comentar amb la coordinadora del 

casal com ha passat el dia el vostre fill/a i també perquè descobriu amb ells el que han estat 

treballant i fent al casal. La coordinadora del casal serà l’única persona que es dirigirà en català 

o castellà cap a les famílies. Els monitors i monitores es dirigiran a vosaltres sempre en anglès. 

 

 

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. 

 


