FULL INFORMATIU PER PARES

−

Entrada relaxada de 8-9h: vol dir que podeu entrar a l’hora que vulgueu, entre les 8h a les
9h, sense preses.

−

Escola d’estiu: De 9h a 14h. Activitats programades d’acord un fil conductor: LES
CULTURES (diferències culturals, diversitat i riquesa cultural, aprenentatge de valors i
tradicions,...). Tipus d’activitats: jocs d’interior, exterior i aquàtics, manualitats, teatre, cuina,
piscina, gimkanes, contacontes, etc.

−

Menjador: l’Escoleta “Els molins” ens portarà el càtering diari. Una setmana abans de
començar rebreu el menú que es servirà durant tot el mes. Fins a les 16h (sortida
relaxada).

−

El berenar del mig matí ha de ser SALUDABLE. Porteu també una botelleta d’aigua fresca.

−

Si un participant pren medicaments o té algun tipus d’intolerància, al·lèrgia… s’ha
d’informar.

−

Cal que els matins tots els nins/es portin la crema solar posada des de casa, així ens
estalviem cremades durant el matí. Abans d’anar a la piscina SEMPRE ens tornem posar
crema solar. No passeu pena!

−

Tots els participants han de portar una tovallola, banyador, crema solar i maniguets/ xurro
(si en fan servir) que quedaran al llarg de tota la setmana a l’escola. Els divendres es
retornaran a casa la tovallola i els banyadors per fer-li una rentada. La resta quedarà
sempre a l’escola.

−

Cada participant ha de dur una muda de recanvi que quedarà a l'escola fins que finalitzi el
seu període. Si es fa servir la muda, el participant se l’emportarà i la renovarà per una altra.

−

Recomanem MARCAR AMB EL NOM la roba i altres accessoris, sobretot en el cas dels
nins/es més petits.

−

Dur diàriament sabates d’estiu (fresques i còmodes) fora cordons i calcetins (sobretot pell
més petits), així com roba vella i còmoda que es pugui embrutar.

−

Vos agrairíem que ens faceu arribar materials reutilitzables que genereu a casa, per
facilitar-nos els tallers de manualitats, del tipus: oueres, botelles de plàstic, cartró, tetrabrics
NETS de suc (NO LLET), rotllos de paper...

−

Es recomanable que els al·lots no portin mòbils, aparells electrònics, diners, ni juguines…
per tal d’evitar conflictes.

