Truca’ns al 93.848.11.25

EL QUE NECESSITEM
El primer dia:
✓ Material de piscina: Tovallola de piscina, banyador, crema solar, gorra de sol i
bombolleta (fins P5 és obligatori i també pels nens que no sàpiguen nadar).
✓ Equip d’equitació: a partir de 8 anys botes y pantaló (aconsellem tipo malla), si no teniu
botes les podeu trobar al Decathlon a bon preu.
✓ Muda de recanvi per a nens de P3 a P5
✓ Deures del cole: a partir de 1r de primària, podeu portar els deures de l’escola o
quaderns per a que repassin ja que farem una hora de deures diària.
Aquest material es queda a La Granja fins l’últim dia, amb excepció de la tovallola i el banyador
que torna a casa els divendres.
Si us plau, marqueu tota la roba, calçat etc.. per evitar pèrdues (cada any
omplim una caixa de roba que no és de ningú).

Cada dia:
L´únic que demanem que porteu dia a dia és un petit esmorzar a la motxilla del vostre fill o filla
(un entrepà, suc, etc.).
I que els nens/es vinguin amb roba còmoda de camp (samarreta i pantalons curts per exemple,
que es pugui embrutar) i sabates també còmodes per caminar i córrer.

Medicacions:
Si el teu fill/a ha de prendre medicació ens ho podeu indicar a través de la inscripció i de la App,
allà podreu indicar l’horari i la dosi necessària, i si cal que estigui a la nevera. També ens podeu
trucar per qualsevol cosa que considereu necessària.

Dietes:
Si puntualment necessita fer dieta, ens ho podeu indicar a través de la App el mateix dia.

Canvis de recollida:
Si necessiteu venir a buscar al vostre fill/a abans, ens podeu informar el mateix dia a través de
la App, a La Meva Granja → Canvis de recollida.

SAPIGUEM TAMBÉ...
Per evitar possibles contagis de desagradables polls demanem que tos els caps dels nens i nenes
siguin revisats des de casa i recomanem que portin algun tipus de repel·lent per evitar el contagi;
essència arbre de tè, per exemple o locions específiques)
No es poden portar mòbils ni jocs electrònics.

