CASAL D’ESTIU EN ANGLÈS A
VIC
www.funandlearn.com – 627027774 –
637408013

ENGLISH DAY CAMP OSONA, VIC, ESTIU 2022

ENGLISH DAY CAMP A VIC, FEDAC, PARE COLL
INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL 20 DE JUNY
TOTES LES INSCRIPCIONS FINS AL 10 DE MAIG TENEN DESCOMPTE 5% DE DESCOMPTE

CASAL OBERT A TOTHOM
Dies del DAY CAMPS OSONA – all in English:

27/06/2022 fins 29/07/2022
(Contractació per setmanes)
Horari: de 9:00 a 13:00 i de 9:00 a 15:00
Servei acollida de 8:00 a 9:00
Dinar: de l’escola
Lloc: Escola FEDAC el Pare Coll
Edats: dels 3 als 14 anys
Preu setmana:
de 9:00 a 13:00: 58€/setmana
de 9:00 a 15:00: 87€ + 30€ dinar/setmana
permanència de 8:00 a 9:00: 15€/setmana
sortida amb bus el 29 de juliol: 25€
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ

ACTIVITATS
Of course ALL ALWAYS IN ENGLISH!!! Aquest any durant les 5 setmanes
viatjarem per als cinc continents. Cada setmana ens centrarem en un
continent diferent i totes les activitats estaran relacionades amb el
continent de la setmana.
Dilluns: manualitat
Dimarts: arts escèniques
Dimecres: cuina
Dijous: piscina
Divendres: excursió a peu o bicicleta (els més grans)

ACTIVITATS OPCIONALS DINS EL CASAL
setmana del 4 al 8 de juliol: colònies a Can Ton Xic (Tavèrnoles), sortida
amb bus i tornada amb bus *
del 7 al 8 de juliol: colònies per als més petits, una nit de colònies a
Can Ton Xic (Tavèrnoles), sortida amb bus i tornada amb bus*
i per als que no vinguin de colònies el dia 8 de juliol anirem a retrobarnos a Tavèrnoles i farem l’activigtat a la casa de colònies de Can Ton
Xic, sortida i tornada amb bus*
*sempre que hi hagi grup mínim

EXCURSIONS AMB BUS:
29/7/22 a partir de 1r de primària anirem a Aquadiver a Platja d’Aro
(tornada a les 17:00)*
Aquadiver, Platja d’Aro

https://aquadiver.com/

I els més petits, el 29/7/22 anirem al centre d’apropament a la natura a
Navàs (tornada a les 17:00)*
CENTRE APROPAMENT A LA NATURA, Navàs.

http://www.granjanatura.com/

*sempre que hi hagi grup mínim per realitzar l’excursió.
Preu de la sortida: 25€

QUÈ HE DE PORTAR CADA DIA?

Cada dia:
tovallola de piscina
banyador
xancletes
crema solar
esmorzar

I MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ!!!!

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.
El CONVO TIME en petits grups cada dia al matí ens ajuda a motivar que
utitlizen la llengua anglesa.

ELS NOSTRES 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.

SETMANA COLÒNIES EN ANGLÈS (opcional)
DIES: del 4 al 8 de juliol 2022
LLOC: Can Ton Xic, Tavèrnoles
PREU: 430€
DIES: del 7 al 8 de juliol 2022
LLOC: Can Ton Xic, Tavèrnoles
PREU: 125€

QUINES ACTIVITATS ORGANITZEM A LES COLÒNIES?
Cada dia hi ha 3 hores de conversa amb grups reduïts per potenciar la
parla anglesa a través de dinàmiques combinades amb moltíssimes activitats
durant la resta del dia:
caiac, parc d’aventura, piscina, descoberta de l’entorn amb bicicleta,
jocs, dinàmiques de grup, cavalls, cançons, tir en arc, geocaching, balls,
s’mores, manualitats, excursions, una nit en tenda de campanya, teatre,

jocs de nit…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!.

PISCINA
Els dies de calor d’estiu sempre refresca banyar-nos a la piscina. Tots
els dies hi ha activitats aquàtiques organitzades:
aquagym, aeròbic, esports, jocs, vídeos i fotos sota l’aigua…

DESCOBERTA DE RIU

CAVALLS
Durant els dies de colònies tenim entre nosaltres la Kif, l’Achen i les
dues poltres: la Key i la Hope. Uns cavalls acostumats a estar amb nens.
Durant les colònies els passejarem, els respatllarem, els pentinarem, els
hi posarem la sella i els muntarem.
A Fun and Learn tindreu un primer contacte amb els cavalls.

TIR EN ARC

EXCURSIONS A PEU
Què serien unes colònies si no es fes alguna excursió a peu pels nostres
entorns? Estem un un entorn privilegiat en plena natura.

HI HA ALGUN DESCOMPTE?
Al casal hi ha 10% de descompte a totes les inscripcions rebudes abans del
15 de maig del 2022.
I 30€ de descompte si us apunteu a les colònies*¡

COM HE DE FER LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT?
LA INSCRIPCIÓ ES FA ONLINE, passos a seguir:
1) Heu d’entrar a la pàgina web www.funandlearn.com, seleccionar idioma
català o espanyol, clicar l’apartat d’inscripció i omplir les dades.
2) El sistema d’inscripció us anirà demanant quina setmana/es, horaris…
3) S’obre una pantalla de confirmació de reserva i us dóna un enllaç de
pagament que serà de cost 0. Per fer la reserva heu de fer un pagament de
50€.
4) Una vegada hàgim rebut la inscripció online amb la informació de les
setmanes/horaris… rebreu un correu amb els fulls d’inscripció amb l’import
total per poder fer el pagament, El casal s’ha d’abonar amb la seva
totalitat abans del dia 27/6/2022.
5) Haureu d’omplir i ens els podeu enviar escanejats per email i adjuntar
còpia de les vacunes i targeta sanitària.
Els originals els haureu de portar el primer dia
6) PLACES LIMITADES per ordre estricte d’inscripció
Inscripcions obertes.

