
• Les habitacions són només per dormir. Les activitats, els jocs i la gresca es faran a la planta baixa.

• Quan la calefacció està engegada tingueu cura en deixar portes i finestres ben tancades.

• En cas que coincideixi més d’un grup, cada un tindrà una zona de serveis independent: habitacions,
lavabos, dutxes i sala.

• El darrer dia caldrà baixar les maletes després d'esmorzar i deixar la zona 
d’habitacions lliure abans de les 11h del matí.

• El primer dia de l'estada us comunicarem l’horari definitiu dels àpats.

• La vigilància del menjador és a càrrec dels mestres i acompanyants. Del servei de menjador en té cura el personal de la casa. Un cop
han acabat l’àpat, els infants s’han d’esperar al mateix menjador i els monitors/ores els vindran a buscar. 

• Cal que els nens i nenes, a l’hora dels àpats, estiguin ben asseguts a la taula. Això facilita molt la tasca del nostre personal de servei. 
 També cal que vagin al lavabo abans d'entrar al menjador perquè no s’hagin d’aixecar durant l’àpat.

• Tan aviat com ho sapigueu, ens caldrà saber les al•lèrgies, intoleràncies i dietes adaptades (vegetariana, no porc, etc.) del grup (tant
infants com mestres). Els coordinadors/ores faran el seguiment d’aquestes persones durant l’estada a La Carral. No es tindrà en compte
els casos de “no m’agrada”. 

• En cas d'al•lèrgia o intolerància alimentària caldrà que ens en concreteu el grau, donant-nos el màxim d’informació (què pot menjar i
què no). I si aquesta és severa, és molt recomanable que la família es posi en contacte amb nosaltres via correu electrònic
(convivencies.alacarral@gmail.com) per preparar, conjuntament, un menú adaptat. 

• A La Carral, reciclem! Agrairem que llenceu les deixalles als cubells corresponents: plàstic, paper, orgànic, piles i rebuig.

• Feu respectar la vegetació de l’entorn: que els infants no destrossin les cabanes del bosc, no malmetin els arbres ni trepitgin els camps
de conreu. Tampoc es tiren pedres ni pals a la granja o a dins del recinte de la piscina. Cal tenir en compte que l’accés a la granja està
restringit al personal de la casa, tret que es faci com a activitat amb els monitors/ores de La Carral. Feu respectar també les
instal•lacions en general: camps d'esport, parc infantil, sales d’activitats i habitacions. Recordeu que el parc infantil està reservat als
infants més petits de 10 anys (fins a 4t de primària), i els futbolins per als més grans de 6 anys (a partir de 1r de primària).

• Tenim una botiga on es poden adquirir gorres, samarretes, tapaboques o algun record de la casa. Si voleu visitar-la, cal demanar-ho
amb antelació. 

• L’horari base que fan els nostres monitors/ores és el següent:

Vespre 
De 20:30 a 21:00 Joc lliure 
De 21:00 a 22:30 Activitat

• Dins el llibret d’activitats que us fem arribar s’explica la quantitat d’activitats a escollir. Cal que ens envieu un correu (des de principis de
curs fins a mitjans de febrer com a màxim) per dir-nos les activitats que voleu realitzar, el nombre de persones que sereu (detallat per
cursos i classes), així com altres observacions que considereu adients dels vostres alumnes. Si preferiu que nosaltres us fem una proposta
d’activitats, ens ho podeu demanar i us la farem arribar.

 • Si ve un infant amb necessitats educatives especials, ens ho haureu de comunicar amb antelació per acordar si cal un monitor/a extra,
o si vindrà acompanyat d’un vetllador/a de l’escola (que li farà l’acompanyament tant en les activitats com en les estones lliures).

• El nombre de llits de cada habitació és el que marca la normativa de la Generalitat, per tant no s’hi poden posar més llits dels que hi ha.
Tampoc es poden moure ni ajuntar les lliteres, canviar les calaixeres de lloc ni dormir amb els matalassos a terra.

• Qualsevol desperfecte ocasionat en les instal•lacions o béns de La Carral serà valorat per la direcció i facturat a part dels serveis
ordinaris sol•licitats.

• No fem gratuïtats per a mestres ni per a acompanyants.

• Si voleu tornar l’any vinent cal que ho sol·liciteu per correu electrònic a benvinguts.alacarral@gmail.com indicant el nombre aproximat
d'infants i mestres i la durada de l'estada.

• Finalment, si teniu qualsevol consulta, suggeriment o observeu alguna anomalia, ens agradarà que ens ho feu saber i mirarem de
resoldre-ho.

13. Condicions per a l'estada

Matí 
De 9:30 a 10:00 Joc lliure 
De 10:00 a 13:00 Activitat

Tarda 
De 14:00 a 15:00 Joc lliure
De 15:00 a 18:00 Activitat 

convivencies.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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