GUIA INFORMATIVA
SUMMER FUN de Kids&Us
Durant aquests dies inoblidables d’estiu, el vostre fill/a viurà un munt d’aventures i
històries 100% en anglès! Quines coses caldrà que tingueu en compte?
QUÈ CAL PORTAR?
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.
Els infants hauran de dur el seu esmorzar els dilluns, els dijous i els divendres. En
excepció de la setmana ARABIAN NIGHTS del 12 al 16 de juliol que l’hauran de portar
dilluns, dimecres i divendres. Tot dins d’una carmanyola o bossa amb el nom i cognoms
de l’infant. La resta dels dies els hi proporcionem nosaltres.
Cada dia, hauran de dur una motxilla amb el banyador, la tovallola, la crema solar i
les xancletes de piscina (unes xancletes agafades als turmells, si és possible). Tot ben
marcat amb el nom i cognoms de l’infant. Cada matí anirem a la piscina municipal de
Súria. El dia de l’excursió per la tarda amb els alumnes que es queden a dinar, farem
jocs d’aigua al pati.
Infants que han realitzat P2 i P3 aquest curs passat i que marxen a les 17h: Faran
migdiada cada tarda, si volen, després de dinar. Cal que portin un llençol o una manta
ben marcat amb el nom i cognoms de l’infant. El llençol es quedarà a l’escola tota la
setmana i el retornarem divendres. Al costat de la porta de l’aula, les monitores penjaran
diàriament un full on podreu veure si el nen ha dormit o no i si s’ha menjat tot el dinar o
no. En cas que no vulguin fer migdiada, faran tallers i activitats en anglès.
Per a les excursions: Caldrà que els nens sempre portin una gorra, una ampolla d’aigua
petita i crema solar dins de la motxilla i arribar puntuals a les 8:50. L’hora de tornada
serà a les 13:30. Les excursions són els dimecres, a excepció de la setmana ARABIAN
NIGHTS del 12 al 16 de juliol que serà el dijous.
Pulsera identificadora amb codi QR. El primer dia de casal se’ls posarà la polsera la
qual no s’han de treure fins acabar el casal.
Quan marxem d’excursió, tots els infants rebran una samarreta i hauran de dur la
polsera identificadora amb codi QR que donem els dilluns. Els infants que repeteixin
setmanes de Summer Fun hauran de dur la samarreta posada des de casa el dia de
l’excursió i els divendres (festa de comiat
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.
Els alumnes a partir de 6 anys hauran de dur la mascareta posada i una de recanvi a
la motxilla. La resta d’infants l’hauran de dur posada a les entrades i sortides.

L’ARRIBADA (al pati)
De 8h a 8.55h (horari d’acollida): A l’entrada principal trobareu la persona responsable
d’aquest servei que rebrà els vostres fills. Per als pares que no hagueu agafat l’opció
d’horari d’acollida, haureu d’esperar fins a les 8.55h per entrar a l’escola.
A partir de les 8.55 h (obertura de portes per a tothom): La directora del casal i els
monitors us rebran us rebran al pati.
Si algun dia el vostre fill/a ha de prendre un medicament, ha de fer règim, voleu que
dormi, l’heu de passar a buscar abans, serà recollit per alguna altra persona o qualsevol
altra cosa que no ens hagi estat notificada prèviament, caldrà que empleneu un formulari
que us facilitarà in situ la directora del casal o els monitors.
LA RECOLLIDA (al pati)
La directora del casal i els monitors no lliuraran mai cap infant a un adult que no tinguin
present o que no coneguin. Si aquest adult no presenta la targeta identificadora
adjunta en aquest e-mail, o no es té la confirmació de la directora del casal, no es lliurarà
l’infant a l’adult.
Tant els infants que surten a les 13h com a les 17h, haureu d’esperar a l’entrada
principal fins que us lliurin els infants.
FOTOGRAFIES
Cada dilluns matí rebreu un correu electrònic amb la informació sobre el blog propi del
casal Summer Fun, on penjarem les fotografies del dia i us explicarem les activitats
realitzades durant la jornada.
A més, també podreu trobar una selecció de fotografies penjades a la nostra pàgina de
Facebook “Kids&Us Manresa” o al nostre compte d’Instagram.
LA SUMMER FUN PARTY (sala d’actes, entrant pel pati)
Cada divendres obrirem la porta per tal que els familiars pugueu assistir a la Summer
Fun Party, la nostra festa de comiat! Per mantenir les mesures de seguretat farem dues
sessions:
16:20 amb els alumnes de P3 i P4
16:40 amb els alumnes de P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
Recordeu rentar-vos les mans, prendre-us la temperatura i dur la mascareta posada
durant tota l’estona.
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. No us ho podeu perdre! Porteu
els mòbils per fer fotos i vídeos!

