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DIRECTRIUS DE FUNCIONAMENT: 

 
 
 
Per a un millor desenvolupament del programa és important que seguiu les directrius de 
funcionament que us detallem a continuació: 
 
• Els nens i les nenes han de venir amb roba adequada per a la pràctica esportiva 

(samarreta, pantalons, mitjons  i sabates esportives) i cal que a la motxilla portin muda de 
recanvi per canviar-se quan finalitzi la jornada esportiva. 

• A partir de segon de primària es dutxaran tots els alumnes . Per a mantenir una higiene 
correcta cal que tothom es dutxi al terme de la jornada esportiva i per tant cal portar-se 
estris de neteja personal (gel, xampú, tovallola, sabatilles de bany…). 

• És important marcar tota la roba i la motxilla i que no portin objectes de valor. 
• Per a mantenir el correcte funcionament del programa  és important respectar els horaris 

d’entrada i sortida de l’esplai:  
- Entrada al matí: a les 9h 
- Sortida al migdia: de 13 a 13.15h 
- Sortida a la tarda: 17h 
- Servei d’acollida: de 8 a 8.45, i de 17 a 17.30 h. Les acollides es realitzaran al 

poliesportiu. 
• L’entrada i recollida per els nens de parvulari i 1r  es realitzarà al “JARDINET”. Les 

famílies hauran de lliurar als nens al monitor/a responsable. 
• L’entrada i recollida a partir de  2n de primària es realitzarà sempre al pavelló de l’escola. 

Les famílies hauran de lliurar als nens al monitor/a responsable. 
• Per arribades o recollides d’alumnes fora dels horaris habituals (preguem que siguin les 

menys possibles) ha de notificar-se amb antelació al monitor/a del grup. Aquestes sempre 
seran al vestíbul del poliesportiu. 

• Si  algun  dia  no ens podeu  portar els vostres fills, feu-nos-ho saber trucant al telèfon de 
Escolapis Sarrià (93.212.09.08) o envieu un correu al sarria.esplai@escolapia.cat. 

• Tots els dies d’excursió els nens i nenes hauran de dur obligatòriament la samarreta. 
Aquesta els hi facilitarem a l’inici del torn que correspongui. 
Setmanalment es lliurarà una autorització per poder realitzar la sortida. Aquesta, un cop 
signada, haurà de ser retornada el dia abans de la sortida. 

 
 
QUÈ CAL PORTAR CADA DIA: 
 

- Motxilla 
- Petit refrigeri 
- Roba de recanvi 
- Estris d’higiene personal 
- Gorra 
- Crema de protecció solar 
- Alumnes de P-3: un llençol tots els dilluns 
- Tovallola 
- Banyador i casquet de bany 
- Xancletes 


