
ASPECTES MÉS IMPORTANTS REUNIÓ 
 
- BLOG: http://eelloseta.wordpress.com 

 
Aquí penjarem la documentació de l’escola d’estiu: circulars material, menú menjador, 

programacions... Es recomana registrar-se per a rebre notificacions al vostre correu electrònic 

quan es publiquin entrades noves. 

 
Per registrar-se heu d’entrar al blog i a la part dreta d’abaix de la pantalla vos apareixerà un 

botó que posa Seguir; heu de clicar damunt aquest botó, introduir la vostra adreça de correu 

electrònic i clicar en el botó Suscríbeme. A continuació rebreu un correu electrònic on haureu 

de confirmar la suscripció. 

 
La contrasenya per a entrar a les entrades restringides, que normalment seran les galeries de 
fotos, l’haureu de sol·licitar a la directora de l’escola d’estiu. 

 
- HORARI: de 9 a 14h. Entrades i sortides per les barreres de edifici infantil del col·legi Es Puig. 

Es demana puntualitat. Els nins i nines que no hagin recollit poc després de les 14h s’hauran 

d’anar a recollir al menjador de l’escola (pel pati d’Educació Infantil).  

Recollida a les 13h: si ha de ser cada dia els infants ja quedaran al hall, no començaran els 

tallers en el cas dels petits i si és de manera puntual pregam que no es quedin els pares dins 

les aules. 

 
- TALLERS: es faran tallers de reciclatge sovint, per la qual cosa demanam la vostra 
col·laboració en l’aportació del material que es demani: bricks, paper diari, cartró, botelles... 

 
- BERENARS: recomanam que els berenars siguin el més saludable possible, evitant bolleria, 

llepolies... Seguim amb la rutina del curs escolar i els dimecres i divendres han de dur almenys 

una peça de fruita per a berenar. 
 
- SERVEI MENJADOR: de 14 a 16h. Es pot pagar en el matinet ò a les 9h a l’escola. Opció de 

menú  ò dur tupper de casa. 

 
- SERVEI MATINET: romandrà obert de les 7 a les 8:50 del matí. Es farà en el menjador de 
l’escola Es Puig. 

 
- SORTIDES I EXCURSIONS: algunes vegades es faran petites sortides pel poble, i en cas de fer 
alguna excursió fora del poble, ja vos informaríem. Pagaments apart. 

 
- MES DE JUNY: degut a què encara no podem disposar de les aules, ens organitzarem de 

manera un poc diferent i els grups i les programacions no seguiran un ordre comú; a partir del 

mes de juliol ja s’assignaran les rutines habituals. Aquesta primera setmana ja hi ha servei de 

matinet i menjador. 

 
- MES DE SETEMBRE: degut a algunes demandes de l’any passat, enguany s’ha allargat la 
duració de l’escola d’estiu fins el dia abans de l’inici del curs escolar. Hi haurà d’haver un 
mínim d’infants per a què es pugui dur a terme. 

http://eelloseta.wordpress.com/


- MATERIAL A PORTAR A L’INICI DE L’ACTIVITAT: una camiseta blanca llisa per pintar amb el 

nom del nin/a al seu interior, que serà la que els nins i nines hauran de dur a les sortides i 

excursions. 

 
També han de dur una garrafa de 5 litres d’aigua per cada nin/a, ja que a les instal·lacions no 
disposam de bevedors per omplir les botelles dels infants quan se’ls acabi. 

 
- ESPORTIVES: opcional; si es duen poden quedar a l’escola fins el darrer dia que l’infant hagi 
de venir, amb el nom posat a cada sabata. Si no en duen cal dur sabates que subjectin els peus 
dels infants. 
 
- MATERIAL DIA A DIA: banyador, tovallola, crema solar, sabates d’aigua, berenar i una botella 

d’aigua fresca, millor amb un poc de gel per a què es mantengui fresca. Tot amb el nom posat, 

si és possible (sobretot en el cas d’infants petits). 

 
- REVISIÓ PAGAMENTS: s’aniran revisant els pagaments i assegurances; en el cas que no 

s’hagin abonat les assegurances s’hauran de pagar el més prest possible. Els pagaments també 

es revisaran i si hi ha alguna errada, ens posarem en contacte amb vosaltres. 

 
- VOLUNTARIS: si teniu familiars, amics... amb joves d’entre 15 i 17 anys amb ganes d’ajudar al 

nostre equip de monitors, poden venir a fer de voluntaris. Han de pagar l’assegurança, dur la 

fotocòpia del dni i de la targeta sanitària i dur signada l’autorització pels pares que se’ls 

entregarà el primer dia que assisteixin a l’escola d’estiu. En el cas que hi hagi molts 

d’interessats, es faran torns per mesos. 

 
- MONITORS: els llistats definitius s’aniran publicant en el blog quan ja es disposi del nombre 
de participants. 
 

 

GRÀCIES A TOTS! 


