COLÒNIES D’ANGLÈS SETMANA
SANTA A LES OBAGUES
Colònies anglès Setmana Santa
VINE A PASSAR-T’HO BÉ AQUESTA SETMANA SANTA MENTRES PRACTIQUES L’ANGLÈS
D’UNA MANERA NATURAL I SENZILLA!
APRENDRE ANGLÈS MAI HAVIA ESTAT TAN FÀCIL I DIVERTIT.
AMB MONITORS NADIUS!!!
LLOC: LES OBAGUES, Juneda
¤ De dilluns a dijous de Setmana Santa, dies: 11 al 14 d’abril 2022
EDATS: DELS 6 ALS 16 ANYS
¤ PROGRAMA CIT: + 16 ANYS
PLACES LIMITADES

Inscripcions obertes
MESURES COVID
Seguirem totes les mesures per garantir la màxima seguretat i traçabilitat
durant els dies de colònies. Les mesures compliran les instruccions de
sanitat i les actualitzarem segons Salut (mascaretes, grups bombolla, gel
hidroalcohòlic, distàncies, ventilacions, activitats a l’aire lliure,
ventilació sacs de dormir…). I molt important grup reduït. Aquest any les
places a les colònies de les Obagues estan limitades.

ACTIVITATS
QUINES ACTIVITATS ORGANITZEM?
Cada dia hi ha 3 hores de conversa d’anglès amb grups reduïts per
potenciar la parla anglesa a través de dinàmiques combinades amb
moltíssimes activitats durant la resta del dia:
taller de la granja, descoberta de l’entorn amb bicicleta, jocs,
dinàmiques de grup, cavalls, cançons, tir en arc, geocaching, balls,
manualitats, teatre, jocs de nit…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!
El fet de comptar amb monitors nadius fa que hi hagi moltes activitats i
jocs que aquí no coneixem.
Durant les colònies els qui vulguin podran munyir les vaques al matí i a
la tarda. Farem també “s’mores” a l’autèntic estil americà.
I l’últim dia a la nit farem la festa de comiat, amb discoteca.

L’ENTORN I LA CASA
La casa te una capacitat per a 100 persones i compta amb unes grans
instal·lacions: menjador amb cuina i cuinera pròpies, tallers, sales…
També dins de les seves instal·lacions i activitats hi trobem: la granja,
hort agrícola, hort solar, hivernacle, sala d’energies, camp de futbol,
camp de voleibol, prats, conreus…

I QUINS ANIMALS HI TROBAREM?
vaques, conills, pollets, cavalls, cabres, gossos, gats, gallines,
ovelles…
Si t’agraden els animals els podràs tocar i veure cada dia.
I si no t’agraden els animals sempre hi ha activitats alternatives
organitzades.

L’EQUIP DE MONITORS

A Fun and Learn tenim clar que durant els dies de colònies tenim sota la
nostra responsabilitat el més important d’una família. El nostre equip de
monitors està seleccionat amb la millor cura.
En tots els nostres programes, complim amb tota la normativa de la
Generalitat de Catalunya i el nostre ràtio és de 1 monitor per cada 6/7
nens.
Els nostres monitors són nadius, excepte els que per normativa han de ser
titulats per la Generalitat de Catalunya.
Aquests són traductors, llicenciats o mestres en llengua estrangera
anglès.
Són monitors preparats i entrenats per poder garantir els tres objctius
principals de Fun and Learn: la seguretat dels vostres fills, la diversió
i l’aprenentatge de la llengua.

I ES PARLA ANGLÈS?

A Fun and Learn garantim que la única llengua que es parla durant el dia
és l’anglès. Les activitats estan molt organitzades i els monitors són qui
motiven que la única llengua que es parla sigui l’anglès. El fet de
comptar amb monitors nadius ens ajuda en aquesta tasca.
A Fun and Learn defugim dels llibres de text i de la gramàtica i
pontenciem l’aprenentatge natural de la llengua a través de la immersió
lingüística.
El que busquem durant els dies de la convivència és despertar i incentivar

la motivació per seguir aprenent l’anglès i donar-los-hi les eines
necessàries perquè els participants se sentin lliures i cómodes per poderse expressar.
Durant el dia dediquem, en grups reduïts, tres hores de conversa
planificades amb activitats diverses per motivar-los a expressar-se en
anglès.

COM ES DIVIDEIXEN ELS GRUPS?
A les colònies hi ha participants de totes les edats i els dividim pels
grups reduïts de conversa diaris segons el nivell d’anglès (els fem una
petita prova d’anglès). Per les activitats es divideixen segons l’edat. I
per les habitacions es divideixen segons l’edat i el sexe.
Les activitats estan adaptades segons el grup d’edat, des dels més petits
als més grans.

EL NOSTRE HORARI

A Fun and Learn no hi ha estones lliures. Sempre hi ha alguna activitat
organitzada durant tot el dia.
Els dies són molt intensos i estan carregats de sorpreses i emocions.
Combinem activitats esportives amb activitats més tranquil·les.
7:30 activitat voluntària
8:00 bon dia
8:30 esmorzar
9:00 explicació del dia – dinàmiques de grups
9:30 primer bloc conversa en grups reduïts en funció del nivell
10:30 snack time, activitat I
12:00 segon bloc conversa
13:15 dinar (P3-P4-P5) + migdiada
13:30 dinar (la resta)
14:30 representació TV news
15:00 taller
16:00 activitat
17:30 berenar
18:00 activitat
19:30 dutxa
20:00 sopar
20:30 joc de nit
22:00 bona nit
ELS ÀPATS

Cada dia durant les colònies hi ha quatre àpats. L’esmorzar, el dinar, el
berenar i el sopar.
Els més petits dinen al primer torn i després de dinar tenen una estona de
migdiada/descans.
La resta dinen al segon torn.
Els productes dels àpats són productes de proximitat i els làctics tots
són de la mateixa casa de colònies.

A la casa hi ha cuinera pròpia.
L’últim dia a sopar sempre hi ha pizzes que ens preparen les cuineres de
la casa. Són boníssimes!
**els menús s’adapten a totes les necessitats alimentàries (al·lèrgies,
intoleràncies…)

EL TRANSPORT FINS A LES OBAGUES
L’horari d’arribada el dilluns és entre les 8:30 fins les 9:00 del matí i
l’hora de recollida el dijous és entre les 17:30 i 18:00* de la tarda.
Quan arribeu el primer dia hi haurà un monitor que us indicarà on heu de
deixar el vostre fill/a.
Hi ha tres possibilitats per arribar i marxar que haureu d’indicar en els
fulls d’inscripció que rebreu una vegada hàgiu fet la preinscripció
online:
1) els podeu portar i recollir els pares
2) podeu agafar el servei d’autobús que s’ofereix des dels següents punts
a l’anada i a la tornada:
Barcelona, Igualada, Girona, Vic, Manresa, Tàrrega, Lleida, Arbeca,
Mollerussa i Torregrossa
3) o bé ho podeu combinar, és a dir: el primer dia poden venir amb els
pares i l’últim dia agafar el servei de transport organitzat o a
l’inrevés.
Una vegada feta la inscripció s’envien tots els detalls dels horaris i
punts de parada de l’autobús.
*en el cas que vulgueu recollir el vostre fill/a dins d’un altre horari
l’últim dia només ens ho heu de comunicar en el moment d’omplir els fulls
d’inscripció.

COST I DESCOMPTES
El cost de les colònies és de 360€.
Les inscripcions rebudes i abonades al 100% abans del 28 de febrer tenen
30€ de descompte .
Descompte germans: 30€ el segon germà apuntat en el mateix programa i
descompte família numerosa: 30€ de descompte a partir del segon germà
apuntat en el mateix programa.
(descomptes no acumulables)
Una vegada realitzada la inscripció a través de la pàgina podreu fer el
pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.
Què passa si no es poden fer les colònies degut al COVID-19? Si no es
poden realitzar les colònies en el cas que hi hagi algun tipus de
confimanent per part de les autoritats: confinament total, confinament al
lloc on s’han de fer les colònies, confinament que afecti el vostre
municipi… Fun and Learn abonarà el 100% de l’import abonat.
Què passa si no puc participar a les colònies degut al COVID-19, per què
sóc contacte estret o sóc positiu? Podeu contractar una assegurança amb
nosaltres que us cobreixi la devolució del 100% pagat. Ens podeu demanar
informació sobre aquesta assegurança.

COM HE DE FER INSCRIPCIÓ I PAGAMENT?
La inscripció es fa a través de la pàgina web www.funandlearn.com apartat
inscripció.
Les inscripcions estan obertes i podeu reservar la plaça fent la
inscripció online i el pagament de reserva 150€. La resta es pot fer el
pagament fins quinze dies abans de començar el programa.
Una vegada realitzada la inscripció a través de la pàgina podreu fer el
pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.

PODEU REALITZAR INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ:
Inscripcions obertes

Des d’aquest enllaç podeu trobar més informació de les colònies d’aquest
estiu 2022
https://funandlearn.com/ca/services_group/summer-obernight-camps-in-catalo
nia/

MESURES COVID-19 (les mesures Covid seran les vigents en el Procicat durant
les colònies 2022).
Aquestes són les mesures estiu 2021.

MESURES ALS ESPAIS:
Es ventilaran els espais periòdicament: 3 vegades al dia durante 10
minuts (encara que les habitacions i els menjadors sempre tenen les
finestres obertes)
Ens rentarem les mans a totes les activitats
La casa te un control estricte de rentat i desinfecció dels espais
S’utilitzaran mascaretes sempre que no es pugui mantenir la distància de
seguretat (s’han de portar de casa, però en tindrem d’extres).
Disposem d’un responsable de seguretat i higiene
Disposem d’un pla de confinament en cas de possible COVID-19
Les habitacions cumpleixen amb la normativa dels m2 per participant, són
de baixa ocupació.
Ventilarem els sacs de dormir tots els dies al matí
S’evitarà que es barregin la tovallola de dutxa i la tovallola de la
piscina
Al menjador es distribuiran les taules i cadires per mantenir les
distàncies de seguretat
Al menjador s’evitarà utilitzar material compartit (com per exemple les
gerres d’aigua)
Es desinfectaran dutxes i banys de la unitat de convivència al matí i a
la tarda
Hi ha un espai de confinament: la infermeria
La roba bruta dels participants es tancarà amb bosses d’escombreries.
MESURES DE LES ACTIVITATS:
Prendrem la temperatura tots els dies als participants i als monitors
Els participants estaran dividits amb grups bombolla de convivència de
màxim 10 persones
Vetllarem per a que es compleixin les normes i en el cas d’utilitzar
material es desinfectarà després de cada ús.

El material de tots els participants es guardarà en un espai reservat
(necesser, estoig…)
Fomentarem el rentat de mans sistemàtic
ABANS DE VENIR A L’ACTIVITAT
– les tovalloles i els llencols

s’han de rentar a alta temperatura.

DESPRÉS DE L’ACTIVITAT:
– En el cas que després de l’activitat el participant presenti algun
símptoma de COVID-19, s’ha de nofiticar a Fun and Learn.
MATERIAL ESPECIAL QUE S’HA DE PORTAR A LES COLÒNIES:
mascaretes marcades amb el nom (mínim dues si es poden reutilitzar)
una bosseta per deixar la masacareta quan no s’utilitzi
una ampolleta petita de gel hidroalcohòlic
dues pinces per estendre la roba (marcades amb el nom)
un gorro de dutxa de plàstic (per posar sota el casc a l’activitat dels
cavalls)
una bossa de plàstic per guardar la roba bruta
dues bosses de plàstic per guardar la tovallola de dutxa

