INDICACIONS PEL
INDICACIONS COMUNES
 Les entrades i sortides seran sempre pel Carrer Marià Benlliure. Les portes estaran obertes durant
5 minuts abans i després de l’arribada i sortida.
 Als matins hi haurà una estona d’esbarjo. Tots aquells que vulguin, podran aprofitar aquesta estona
per esmorzar (portant-lo de casa).
 Si teniu prevista alguna falta d’assistència amb antelació, comuniqueu-la al responsable de
l’activitat. Igualment, si un dia no assistiu per motius de salut, si podeu, aviseu-nos.
 Pels nens/es del servei del menjador, caldrà portar el raspall de dents i pasta, i pitet (infantil). Si un
dia necessiteu un menú especial per motius de salut, cal especificar-ho a l’arribar al matí.
 A l’entrada de l’edifici hi haurà una cartellera on us comunicarem les informacions de la setmana,
piscina, activitats especials, possibles sortides... que puguin sorgir; cal que de tant en tant entreu
a mirar-la per tal de que n’estigueu informats.
 Està previst fer activitats en anglès, basades en la comunicació entre ells i aprenentatges a través
d'activitats lúdiques i de manera transversal. No cal que porteu cap material específic.
 Si algú vol ampliar el seu període d’inscripció al casal un cop inscrit, anirà en funció de les places
disponibles, i caldrà comunicar-ho amb un temps d’antelació prudencial. No caldrà tornar a omplir tota
la inscripció via web.

ESPECÍFIQUES INFANTIL
Per les entrades i sortides farem servir un carnet identificatiu del nen/a. Aquest carnet us el facilitarem
des del Casal; caldrà que ens el demaneu al deixar la documentació de la inscripció i us farà falta una
fotografia tamany carnet del participant (pot ser fotocòpia de la foto si es reconeix bé al participant).
També serà vàlid el carnet de l’escola pels alumnes de La Salle.
El primer dia que el nen/a vingui al Casal ha de portar marcat amb el nom, si en té, una bata per algunes
activitats manuals, un pitet (si es queda al menjador), una bossa amb roba de recanvi i estris de neteja
personal (pinta, tovallola petita, mocadors...). Aquest material us el retornarem al final de la setmana, i
caldrà que el torneu a portar el següent dilluns.

ESPECÍFIQUES PRIMÀRIA
Només per als nois/es del Casal de Primària, hi haurà l’activitat de piscina a les installacions del Reus
Deportiu (previsiblement dos dies a la setmana, dimarts i dijous). L’activitat està controlada en tot
moment per socorristes i per personal del Reus Deportiu a més a més dels monitors del Casal. Cal
preveure amb prou antelació els esmorzars d’aquests dies per evitar problemes de digestió.
Per aquesta activitat cal portar: tovallola gran, banyador, xancles, roba de recanvi. Qui vulgui pot portar
barret de bany i ulleres. Pels nens/es que només es banyen a la piscina petita, és recomanable portar
xancles tipus “pescador” o “mitjó de piscina” per evitar butllofes a la planta del peu. Podreu consultar a la
cartellera d’entrada del casal si hi ha algun canvi en els dies de piscina.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

AEG Ben Enllà
Àlex Martínez
Telf. durant l’activitat: 605258583
e-mail: casaldestiu@gmail.com

