
	
	

	

 
GUIA DE MARES I PARES 
  
Benvingut/da al Casal d’estiu Shakespeare & Friends!!! 
 
Com sabeu, arranquem aquesta nova aventura amb moltes ganes i il·lusió. I per aquest motiu, el 
primer que volem fer és agrair-vos molt sincerament la vostra confiança. 
 
Per tal que tot sigui perfecte, hi ha algunes coses que caldrà que tingueu en compte: 
 

● Diàriament caldrà portar: roba i sabates còmodes, una ampolla d’aigua, el cabell recollit 
si escau i crema solar posada des de casa. Farem manualitats, així que recomanem que 
la roba sigui de batalla, per si d’un cas! 
  

● Farem una estona de lleure a mig matí, si es vol es pot portar un petit esmorzar, però 
tingueu en compte que el dinar és les 13 h.  

  
● Els dimarts o dimecres farem una sortida cultural per la ciutat, caldrà que portin una 

gorra i una motxilla, una ampolla d’aigua i la samarreta del casal. Sempre que sigui 
possible, ens desplaçarem amb transport públic i us agrairem que aquell dia els vostres 
fills/es portessin la T12 corresponent. 

  
● Els dijous, farem una activitat lúdica a la piscina de Holmes Place (Europolis), així que cal 

portar una motxilla amb banyador, tovallola, xancletes de piscina i casquet de bany. 
Tot ben marcat amb el nom i cognom del nen/a. 
 

● El divendres, també caldrà que portin la samarreta del casal, per “L’assaig general”. 
 
ENTRADA  
 

● El primer dia de la setmana, podeu acompanyar els vostres fills/filles dins l’espai. Obrim 
les portes a les 8h pel servei d’acollida i ens agradaria començar les activitats a les 9:10h. 
Així que us agrairem puntualitat a l’arribada.  

● Els dies següents preferim que els nens/es entrin sols a l’espai, hi haurà una persona de 
l’equip fent la benvinguda. 

● Si algun dia el nen/a ha de prendre un medicament, ha de fer règim o qualsevol altra 
eventualitat que no hagi estat notificada prèviament, caldria que ho comuniquéssiu abans 
de les 9:30 h, o bé a una persona de l’equip o bé mitjançant un missatge per whatsApp al  
649 876 879. 

  
SORTIDA 
 

● Per endur-vos el nen/a caldrà que ens coneguem una miqueta, per això us demanem una 
mica de paciència per a fer una bona entrega. 

● Pretenem que l´hora de recollida sigui un moment per poder comentar amb l’equip com 
ha passat el dia el vostre fill/a i també perquè descobriu amb ells el que han estat 
treballant al casal. Obrirem les portes a les 16:50h, per a poder fer l’entrega amb 
tranquil·litat. 

● Cada divendres obrirem les portes de Shakespeare & Friends a les 16:30h perquè 
pugueu assistir a “L’assaig general”. Us haurem preparat una sorpresa i ens agradaria 
que la poguéssiu viure de prop, així que no us ho podeu perdre!! 


