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SUMMER SCHOOL 2021
JA TENIU LA I NS C R I P CI Ó F ET A!  

PREPAREM-HO TOT PE R G A U DI R  DE  L ' E ST IU !

Full de la declaració responsable signat.

Calendari vacunal actualitzat*2. Còpia del llibret vacunal o una declaració responsable en el

moment de la inscripció.

Revisar i completar totes les dades d'inscripció que consten a la matrícula i signar-la per ambdues

cares.

ENTREGAR A LES OFICINES DE L'ESCOLA ELISABETH DEL 21 AL 23 DE JUNY DE 9.15 H A 13.15 H LA SEGÜENT

DOCUMENTACIÓ:

US FAREM ENTREGA DE DUES SAMARRETES, 1 GORRA I 1 MOTXILLA PER ALUMNE.

DOCUMENTACIÓ (IMPRESCINDIBLE ABANS D'INICIAR EL
CASAL)1

Roba còmoda, el banyador posat de casa. Els participants al Summer Sports, els dies d'entrenament

han de portar la roba esportiva i el banyador a la bossa i els dies de sortida el banyador posat.

L'esmorzar i aigua (Les fonts romandran tancades per protocol COVID-19)

Una muda dins d'una bossa de plàstic (per quan acabem els jocs d'aigua). 

Crema solar posada de casa.

1 mascareta dins de la bossa per utilitzar en cas necessari. (Opcional fins als 6 anys)

Per a l'entrenament dels Summer Sports han de portar una pilota de casa. 

1 pot de protecció solar FP50.

Necesser amb pinta o raspall, colònia, i els nens que es quedin a dinar, utensilis necessaris per a la

higiene bucal, un pitet pels de P3 i llençolet pels qui necessitin dormir.

Una tovallola que serà retornada setmanalment. Els participants d'Esports ho retornaran diàriament. 

TOT EL MATERIAL HAURÀ D’ESTAR DEGUDAMENT MARCAT AMB EL NOM I COGNOM DEL NEN/A.

CADA DIA L'INFANT O JOVE HA D'ACUDIR AL CASAL:

SETMANALMENT (Es porta dilluns i ho retornem el divendres):

MATERIAL - ROBA - ESMORZAR (CADA DÍA)2

 Els nens en procés de malaltia no poden assistir al campus, principalment pel seu bé i pel bé de tots

els seus companys.

 Els alumnes, que per causes justificades, hagin de prendre un medicament, el portaran en dosis

individual i diària. Se subministrarà el medicament, sempre que tinguem l’autorització signada pels

pares, juntament amb la recepta del pediatre, on s’especificarà l’horari de la presa, quantitat i d’altres

recomanacions. Les autoritzacions les trobareu a la secretaria de l’escola o a la porta d’entrada del

Campus. (Li podeu demanar a la coordinadora).

COM A  MESURA PREVENTIVA EN L’ÚS INADEQUAT DELS MEDICAMENTS, I PER TAL DE VETLLAR PER UN BON

FUNCIONAMENT, S’HAN DE RESPECTAR LES SEGÜENTS NORMES:

MEDICAMENTS3

RECORDEU!

Per rebre la informació a través de l’aplicació de Whatsapp com a missatges privats, NO CREAREM CAP

GRUP, heu de memoritzar el següent telèfon a la vostra llista de contactes.

671 429 849
 Us assegurem que serà de gran utilitat!

DIFUSIÓ4


