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La cangur de confiança
que vostè vol
Els nens necessiten cangurs amb experiència,
que siguin afectuoses, creatives i amb capacitat
empàtica per a fer més amens tant els seus jocs
com les hores d'estudi.
Els pares i mares busquen persones de màxima
confiança per a cuidar dels seus fills. Les nostres
professionals tenen una àmplia experiència i una
formació específica per a poder oferir als més
petits les activitats lúdiques i educatives
adequades a la seva edat.
0 a 6 anys : activitats psicomotrius, jocs,
cançons…
6 a 12 anys: jocs educatius i suport
en els deures.
I perquè cada casa és un món, els proporcionem
la cangur amb el perfil que s'adapta més a vostès
i amb idiomes, per al correcte seguiment de les
normes de cada família.

Oferim el nostre servei
de cangur per a nens en:
Domicilis: perquè vostè pugui atendre a les
seves obligacions professionals o personals
sense problemes.
Escoles: si ho desitja, anem a buscar als seus
fills a la sortida de la guarderia o del col·legi i
els acompanyem a casa o a realitzar les
activitats extraescolars a les quals estiguin
apuntats.
Hotels: un servei, amb cangurs que parlen
idiomes, pensat pera atendre a les persones
que visiten la nostra ciutat amb nens.
Hospitals: en cas de tenir un nen hospitalitzat,
cuidem d'ell les hores que vostè vulgui perquè
vostè pugui descansar, atendre a la seva
família, etc.
Esdeveniments: si necessita cangur per a
cuidar dels més petits en festes, congressos,
cerimònies…
Segones residències: les nostres cangurs
poden desplaçar-se amb la seva família per
cuidar dels seus fills.
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