
DECÀLEG DELS BONS PARES I MARES DE L’ESCOLA D’ESTIU 
 
 

1. El nostre fill no durà doblers a l’Escola d’Estiu ni a les sortides o excursions, així com tampoc 
aparells electrònics (PSP, telèfons mòbils, mp3, mp4...), ni juguetes i/o objectes de valor. 

 
2. Cada dia arribarem puntuals a deixar i a recollir els nostres fills o filles i, en la mesura que 

sigui possible, no pujarem el cotxe fins a l’escola, per tal d’evitar el trànsit entre els infants. 
 
3. Procurarem que els berenars dels nostres fills no es limitin a llepolies, i pensarem a donar- 

los fruita els dimecres i divendres. 
 

4. Vestirem el nostre nin/a amb roba vella (que no ens sàpiga greu si es taca) i sabates 
còmodes. 

 

5. Cada dia abans de sortir de casa posarem crema solar al nostre fill/a per evitar els perills del 
sol i li donarem una gorra principalment a les sortides (marcada amb el nom). 

 
6. Recordarem al nostre fill/a que ha de dur la camiseta de l’Escola d’Estiu a les sortides. 

 

7. Els pares donarem una botella d’aigua amb gel perquè es mantengui sempre fresca. Dur 
garrafa de 5l a l’inici de l’activitat. 

 
8. Cada dia li posarem els banyadors, la tovallola, berenar i un pot de crema; tot amb el nom 

posat (sobretot en el cas dels petits). Sabates d’aigua per la piscina en cas que no es puguin 
banyar les que duguin posades. Si volen dur esportives les podran deixar a l’escola (s’ha de 
marcar el nom de l’infant a cada sabata). 

 

9. Per precaució, vigilarem si els nostres fills han agafat polls i, si és necessari, els donarem el 
tractament adient. Vos recomanam posar tractament preventiu perquè cada estiu n’hi ha 
bastants de casos. 

 

10. Durem al monitor o monitora una fotocòpia de la recepta mèdica corresponent en cas que 
el nostre fill o filla hagi de prendre qualsevol medicament durant les hores en què es trobi 
a l’Escola d’Estiu. NO ES MEDICARÀ A CAP INFANT SENSE LA RECEPTA CORRESPONENT; si és 
possible evitar dosis en les hores d’assistència a l’escola d’estiu. 

 
 
 
 

L’equip de monitors i responsables 


