Guia pels pares
Benvingut al “English Summer Fun by Kids&Us” !! Durant aquestes setmanes temàtiques el vostre fill viurà
un munt d´aventures i històries en anglès!!! Quines coses caldrà que tingueu en compte?

Â

Què cal portar?

¾ Diàriament caldrà portar : esmorzar (a poder ser tot dins d´una carmanyola), 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.
¾ Pel grup de 3‐4 anys . Si voleu que els nens facin migdiada podeu portar un llençol per a les
hamaques.
¾ Per als més petits procureu que els nens portin roba còmoda i que afavoreixi la seva autonomia
(pantalons amb gomes, sabates sense cordons,...).
¾ Els nens hauran de vindre amb crema solar posada de casa. Nosaltres els hi posarem més si veiem
que el dia i les activitats ho requereixen.
¾ Per a les sortides. Caldrà que els nens portin una gorra i una ampolla d´aigua petita a la motxilla.
Nosaltres els hi posarem la samarreta identificativa del casal.
¾ Per a les manualitats caldrà portar una bata de casa. Aquesta bata es quedarà al casal tota la
setmana i la retornarem divendres.

Â

Entrades

¾ El primer dia podeu acompanyar els vostres fill fins la classe. La idea és que junts descobriu les
sorpreses que l´equip de kids&Us us hauran preparat.
¾ Els dies següents podeu triar si deixar que els nens entrin sols o acompanyar‐los fins la classe.
¾ Si algun dia el nen ha de prendre un medicament, ha de fer règim, voleu que dormi, o qualsevol
altra cosa que no hagi estat notificada prèviament a l´organització del casal, caldrà que ho
notifiqueu a la monitora omplint el format que elles us proporcionaran.

Â

Sortides (recollida)

¾ Els nens els podeu recollir directament a les classes on us estaran esperant amb les tutores.
¾ Per endur‐vos el nen caldrà que presenteu la targeta identificativa del nen que us entregarem
abans de començar el casal. Les monitores tenen ordres expresses de no entregar cap nen si no es
presenta aquesta tarja identificativa.
¾ Pels grups de 3‐ 4 anys al costat de la porta de la classe les monitores penjaran diàriament un full on
podreu veure si el nen ha menjat i ha dormit.
¾ Pretenem que l´hora de recollida sigui un moment per poder comentar amb la mestra com ha
passat el dia el vostre fill i també perquè descobriu amb ells el que han estat treballant i fent al
casal. Les mestres 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 idea es que els nens en cap moment sàpiguen que les seves mestres parlen un altre idioma que
no sigui l´anglès.

Â

La “Summer Fun Party”

¾ 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 i ho faran en el decorat i
amb les disfresses que ells mateixos hauran preparat. No us ho podeu perdre!!!
¾ Així, els divendres podeu entrar a les 16:30 a les classes dels vostres fills, seure‐us en les cadires que
tindreu preparades i preparar‐vos per gaudir de l´espectacle!!!

