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 INFORMACIÓ DEL QUERCUS 2018  

DURADA 
 
- El Quercus comença el dilluns 25 de juny i acaba el divendres 27 de juliol al poliesportiu de 

Can Noguera. 
 
HORARI 
 

- Les activitats comencen a les 9 h. Si un nen/a arriba reiteradament tard s’haurà d’esperar a les 

grades fins a l’hora de pati. 
 
- No hi ha servei d’acollida matinal, per la qual cosa la responsabilitat dels nens/es abans de 

les 9.00h és dels pares i mares. 
 
- Si algun dia s’ha de faltar a l’activitat es prega que aviseu al coordinador el dia abans. 

 
- L’hora de pati, i per tant,  l’hora d’esmorzar serà de 10.45 a 11.15 h. Caldrà que els nens/es 

portin l’esmorzar de casa. 
 

- Durant l’hora de pati els nens/es s’hauran de quedar a l’espai de davant del poliesportiu i no 
podran marxar.  

 
- L’activitat acaba a les 13h. Els nens/es s’han de recollir a la porta del  poliesportiu de Can 

Noguera. A partir d’aquesta hora l’Ajuntament no es farà responsable dels nens/es. 
 
EQUIPACIÓ DELS NENS/ES 
 

- El nen/a haurà de venir equipat amb calçat (no seran permeses les xancletes) i roba 
esportiva per poder realitzar l’activitat. 

 
- El dia que el nen/a hagi d’anar a la piscina haurà de portar una bossa amb tovallola, banyador 

i xancletes. El nen/a que es descuidi les coses de piscina s’haurà de quedar a les grades del 

poliesportiu durant l’estona de l’activitat. 
 
- Recomanem que per a les activitats exteriors els nens/es portin gorra i aigua (activitats al camp 

de futbol, sortides...). 
 
FUNCIONAMENT 

 
- Cada dia es realitzaran dues activitats diferents, una de 9.00 a 10.45 h i una altra de 11.15 a 

13.00 h. 
 
- Al suro de l’entrada del poliesportiu hi haurà penjades les activitats de tota la setmana. 

També les podreu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament a partir del dilluns 18 de juny. 

 
- En cas de fer alguna excursió s’avisarà amb antelació. 

 
COMPORTAMENT 
 

- El nen/a haurà de respectar els monitors, el personal de consergeria, el material, la instal·lació i 
els companys/es. La falta de respecte podrà ser motiu d’expulsió de l’activitat. 

 
ALTRES 
 

- Si algun nen/a segueix algun tractament mèdic o  té alguna malaltia o discapacitat informeu al 
coordinador de l’activitat. 
 

- Si algun nen/a ha de faltar alguna setmana preguem informeu al coordinador per poder 
reorganitzar els grups i les activitats. 


