PAUTES NECESSÀRIES PER AL BON
FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA

Entrades i sortides
• Les entrades i sortides es realitzaran a partir de les 08:50 h al matí i de 16:50 a 17:05h. pel C/Sicília 249.
• Hi ha servei d’acollida pel mati a l’escola Marillac per la mateixa entrada de 8 a 9h.
• Per la tarda, a partir de les 17:05h, passen a acollida de tarda fins les 18h. a l’escola HELEN DORON situada al C/
Roger de Flor 264.
DIA A DIA, Què cal dur?
• Roba còmoda, que es pugui embrutar i calçat esportiu.
• Ampolla d’aigua.
• Crema solar posada de casa.
• Poden portar un petit esmorzar que es prendrà a mig mati
• Aconsellem que cada nen porti la gorra i totes les seves coses marcades amb el seu nom.
• Poden portar una bata o samarreta/camisa gran per les activitats artístiques (tot marcat).
• Els que acaben p3 una muda els dilluns que tornarà a casa els divendres.
Dilluns:
• Consulteu les llistes a la porta: estan ordenades alfabèticament amb el nom del nen i el nom del mestre al costat.
• Tots/es els mestres estaran al pati i duran un cartell amb el seu nom. Heu d’acompanyar els nens/es fins la rotllana
on sigui el seu grup.
• Cada setmana penjarem la llista dels grups a la web www.estiubest.es.
DIJOUS: Jocs d’aigua:
• Crema solar posada de casa.
• Banyador posat de casa, en cas de les nenes amb els tirants abaixats.
• A la motxilla: tovallola, xancles i la muda de recanvi.
• Poden dur joguines, pistoles d’aigua o altres estris per jugar.
TOT MARCAT SIUSPLAU!
DIVENDRES, Les excursions:
• Els nens que no tenen la modalitat de menjador han de portar el seu menjar o encarregar el servei de pícnic (10€).
• Cada nen rebrà una samarreta i és obligatori dur-la el dia de l’excursió. En cas de no portar-la se li lliurarà una altra
i es cobrarà en efectiu als pares.
• La gorra i la crema solar són imprescindibles el dia de l’excursió.
• Una ampolla d’aigua.
• Els nens que es maregen han de portar un recanvi de roba en una bossa.
• AQUEST DIA EL CASAL FINALITZA PER TOTS/ES A LES 17h.
Comunicacions a l’equip
• Totes les comunicacions, com avisos de dieta o medicaments, entre altres, s’han de fer per escrit.
• Si algun nen ha de prendre un medicament ha de portar-lo juntament amb la recepta mèdica.
• En el cas que el nen es quedi a menjar de forma esporàdica o segueixi una dieta especial, han d’avisar abans de les
9:30 h del mateix dia.
• Els serveis esporàdics de menjador (10€) i d’acollida a (4 €) s’han d’abonar el mateix dia.
Contacteu amb nosaltres
• Estarem a la vostra disposició a les nostres oficines al carrer Roger de Flor 264-266.
• A partir de l ‘11 d’Abril tindreu disponible el número de mòbil 664.34.34.28 del responsable del casal per a qualsevol
emergència.
• En el nostre web (www.estiubest.es) trobareu tota la informació. Afegiu-la a favorits per estar sempre informats.
Ben atentament.
L’equip directiu de B.E.S. T.
Es una proposta de TIM lnstitute S.L.
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