INFORMACIONS PER LES FAMÍLIES
•

Equip:
L’equip de monitors i monitores està compost en la seva totalitat per persones
vinculades d’alguna manera amb el centre, i que coneixen el projecte educatiu i els
espais: docents en actiu, exdocents i exalumnes.
o
o
o
o
o

Menuts (3 anys): Júlia i Mar
Petits (4 i 5 anys): Enric i Àngela
Mitjans (1r i 2n EP): Ariadna
Grans (3r-6è EP): Caterina
Coordinació: Pau

•

Dates:
o De l’1 al 29 de juliol.
o Dues quinzenes: de l’1 al 15 i del 18 al 29.
o Sortides:
▪ 15 de juliol: platja a determinar
▪ 29 de juliol: Western Park

•

Horaris:
o Activitats: de les 9 a les 13.30
▪ Entrada flexible (de les 9 a les 9.15) per secretaria, cap al pati d’Infantil.
▪ A les 13.30h, recollir els que NO queden a menjador per la porta
principal (secretaria).
o Matinet: de les 8 a les 9
o Menjador: de 13.30 a 15
▪ Recollida flexible de 14.30 a 15, al gimnàs.

EXEMPLE ORIENTATIU:

-Dies especials:
DIMECRES:
fruita!

Berenam de

DIJOUS:
Venim
disfressades!
(Us avisarem el mateix
dilluns sobre la temàtica)

•

Fil conductor:
o La temàtica d’enguany és “La màquina del temps”. Cada setmana viatjarem a
una època diferent de la història i les activitats hi estaran relacionades.

•

Material:
TOT HA DE VENIR BEN MARCAT AMB EL NOM I LLINATGE, PER FAVOR.
o El primer dia:
▪ Crema solar
▪ Pulveritzador buit per decorar (xuf-xuf)
▪ Camiseta blanca o llisa (NOMÉS ELS DE LA PRIMERA SETMANA)
o Cada dia:
▪ Bosseta amb:
- Berenar
- Aigua
- Gorra
- Muda per canviar-se
o Els dilluns:
▪ Bosseta amb:
- Banyador
- Tovallola
- Sabates d’aigua tancades (no xancles)
*El divendres vos ho podreu emportar per fer net i tornar-ho el
dilluns.
o

•

Els divendres (1, 8 i 22 de juliol):
▪ Sabates esportives posades

Altres informacions:
o Cal fer la resta de l’abonament abans del 23 de juny.
o Abans de començar l’activitat o el mateix dia que comencin, s’ha de fer entrega
a secretaria dels permisos de recollida en cas que siguin persones diferents a
les responsables que han signat la fitxa.

Gràcies per la vostra confiança i ens veim en no-res!

