La Garriga, juny de 2020.

Benvolgudes famílies,
La natació pel proper curs 2020-21, és un servei per als nens de Parvulari. Es farà a les piscines
de La Garriga i ens desplaçarem en autocar.
L’ import és de 35,91€ mensuals per als nivells de Parvulari no subvencionats i 11,84€ per la
resta (el curs passat l’Ajuntament va subvencionar el P5).
L’activitat comença el mes d’octubre de 2020 i acabarà el mes de juny de 2021. El dia serà el
dimarts.
Hi anem en 2 torns, tot i que els nens es reparteixen segons el seu nivell.
El primer dia els monitors de piscina fan unes proves i determinen a quin nivell anirà cada nen.
Un cop s’hagin repartit els nens en grups, ja us informarem de quin grup li toca i de l’horari.
El primer torn surt a ¾ de 3 de la porta de Parvulari. El segon torn sortirà de l’escola una mica
més tard, però els nens vindran a l’escola com sempre a les 15:00 h i es recolliran a la mateixa
escola a les 17:00 h.
Per ajudar-nos a vestir i desvestir els nens, demanem ajuda a les mares voluntàries i les repartim
de tal manera que hi ha unes 4 mares que venen cada dia.

Per a un bon funcionament, us demanem que torneu a llegir els consells que us adjuntem:
Els nens, per anar a natació, necessiten:
* Banyador- els nens i nenes que no es queden a dinar hauran de venir amb el banyador posat
des de casa i portar dins d’una bossa una muda per canviar-los. Els nens que es queden a dinar a
l’escola ja els canviarem nosaltres. I només cal que al matí portin la motxilla amb la roba .
* Barnús o tovallola de bany- aniria bé que traguéssiu els cinturons dels barnussos ja que no els
fem servir i sempre acaben per terra trepitjats.
* Sabatilles- xancletes de plàstic per anar del vestidor a la piscina
* Gorra de bany- Caldria que poséssiu polvos de talc dins les gorres de bany, perquè a vegades la
goma s’enganxa i costen molt de posar.
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* Xandall- és la peça de vestir que millor va per facilitar que els nens es vesteixin i desvesteixin.
Us demanem especialment que el dia de natació no poseu a les nenes mitgetes (costen molt de
posar)
Marquem la roba- Cal que tota la roba vagi marcada amb el nom: mitjons, calcetes, calçotets,
samarretes,... i serà més fàcil a la gent que vestim, reconèixer les peces; ells són molt petits i no
reconeixen la seva roba.
Mares acompanyants de natació- a les mares que s’han ofert per acompanyar-nos a natació, us
agrairíem que, si algun dia no podeu venir, ens aviséssiu, i si podeu us canvieu el torn amb una
altra mare; així el servei sempre queda cobert.
Recordeu
Tots els pares i mares podreu venir a veure com neden els vostres fills l’ últim dimarts de cada
trimestre, ja us ho recordarem. Fora d’aquest dia us demanem que no vingueu ja que les normes
de la piscina així ens ho demanen i a les mestres ens és violent haver de recordar-vos-ho.
Si voleu que el nen vingui a natació cal que ompliu la butlleta (recordeu que és trimestral) que
teniu en el full de les butlletes i retornar-la a les tutores durant el mes de setembre d’enguany.
Gràcies per la vostra col.laboració.
Cordialment

Felip Joan de Dalmases i Thió.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ NATACIÓ – T R I M E S T R A L

Els senyors ( pare/ mare de l’alumne/a ) .............................................................pares de
l’alumne/a........................................................ del curs .......... inscriuen al curset de natació del curs
2020-21 (des de l’octubre fins al juny inclosos) amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga.

Aquest servei és trimestral i per causar la baixa d’aquest servei cal trucar abans d’acabar el trimestre
 93 871 42 97 extensió 1

Signatura del pare/mare .................................................

Escola Sant Lluís Gonçaga

Parvulari

Curs 2020-21
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