FAQ’S CASAL ESTIU PALLEROLA
Us adjuntem una sèrie de preguntes i respostes per a les famílies que decidiu inscriure el
vostre fill o filla al casal d’estiu que organitza l’AFA de l’escola Josep Pallerola.

PROPOSTA DE CASAL

El nostre Casal, seguint la dinàmica dels darrers dos anys, intenta seguir un centre
d’interès enfocat a viure cada setmana una temàtica diferent. Enguany el nostre fil
conductor seran les professions i experimentarem cada setmana diferents tipus de feines
de tots els sectors ( pagesos, policies, pilots d’avió, etc...)
L’equip de monitors i monitores porta molts mesos treballant sobre aquesta temàtica i
desenvolupant activitats. .

PREGUNTES I RESPOSTES:
P: Es faran sortides fora de l’escola?
R: Enguany farem sortides cada setmana Les que tenim programades són a Aquadiver,
Base Nàutica de Pineda de Mar ( de 3r a ESO), Can Putxet ( de P3 a 2n) i Parc
Mediambiental de Gualba. A més a més farem sortides de proximitat cada setmana on
podrem desplaçar-nos en bici, patinets, etc... Totes les sortides amb autocar tindran l´hora
d’arribada entre les 16:30 i les 17:30, ja us informarem detalladament en el seu moment.

P: Com seran les entrades i sortides?
R: Realitzarem les entrades i sortides per la porta principal de l’escola, a excepció del
grup de petits ( P3 a P5) que entraran per la porta d’accés al parvulari.

P: Anirem a la piscina com cada any?
R: Si, anirem a la piscina les setmanes que no tinguem excursió amb activitat aquàtica. La
piscina serà la de Boscos de la Batllòria i tan sols serà sortida fins el migdia. Els nens i
nens del grup 3 ( de 3r a ESO) podran dur diners per comprar-se algun gelat o refresc. No
podran oferir o comprar productes als germans que no estiguin dins d’aquest grup.
L’esmorzar d’aquell dia el farem a les instal·lacions habilitades dins del recinte de la
piscina.

P: Es farà acampada?
R: La intenció es poder fer una acampada conjunta com s’havia fet sempre. Ens trobarem
a les 20:00h a l’escola. Aquesta acampada la faran de P5 fins a 3 r ESO.
Els sopars els han de dur cada infant de casa seva i els esmorzars seran aportats pel
casal.

P: Hi haurà servei de menjador?
R: Les famílies que demanin l’opció de menjador la tindran disponible sempre i quan
tinguem un mínim d’usuaris setmanals. Aquest mínim s’estableix en 20 usuaris per poder
disposar de cuina pròpia. En cas de que una setmana no hi hagi servei de cuina pròpia
s’ofereix la possibilitat de dur el dinar de casa. Es recomana portar-lo en recipients
hermètics, marcats amb el nom i cognoms. Es guardaran a la nevera de la cuina i després
es podran escalfar si es necessari.

P: Tinc algun dubte de caire personal que m’agradaria resoldre, com ho puc fer?

R: Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos al director del casal, en Jordi, i podeu fer
servir qualsevol dels canals que disposem.
648635357 ( també whatsapp )
menjador@ampa.escolapallerola.cat
Disposem de tres canals més de comunicació i informació:
web: www.ampa.escolapallerola.cat/casal
Instagram: #casalpallerola
Telegram: casal estiu pallerola

