COLÒNIES D’ANGLÈS I
BICICLETA A OSONA

www.funandlearn.com – 627027774

COLÒNIES D’ANGLÈS I BICICLETA PELS ENTORNS DE CAN TON XIC,
TAVÈRNOLES, OSONA ESTIU 2022
INFORMACIÓ GENERAL
Aprèn anglès mentre practiques el teu esport preferit.
Campus de bicicleta en anglès a Tavèrnoles (Can Ton Xic) – Osona
Dates: del 26 de juny a l’1 de juliol de 2022
Edats: dels 7 als 16 anys
Material necessari: bicicleta i casc. La bicicleta no està inclosa en el
programa.
Inscripcions obertes
Places limitades
INSCRIPCIÓ
.

¿COM ES COMBINEN L’ANGLÈS I LA BICICLETA?
La filosofia de Fun and Learn per aprendre l’anglès és a través de la
immersió lingüística. Per aquest motiu durant les 24 hores del dia l’única
llengua vehicular és sempre l’anglès, fins i tot durant les sortides en
bicicleta.

OBJECTIUS ESPORTIUS
• Familiaritzar-se, desenvolupar i perfeccionar la tècnica
• Participar i gaudir activament de les activitats esportives i lúdiques
proposades
• Desenvolupament d’hàbits saludables

¿QUINES ACTIVITATS ES COMBINEN AMB LA BICICLETA?

PISCINA
A les tardes una de les activitats és la piscina. A l’estiu s’agraeix
poder-se relaxar a la piscina a les hores de més calor.

Després de la piscina practiquem tota mena d’esports: futbol, bàsquet,
voleibol, beisbol… i també excursions (balma de la Baronessa, Castell de
Savassona, Sant Feliuet de Savassona…)

I, ¿ES PARLA ANGLÈS?
A Fun and Learn garantim que l’única
llengua que es parla durant el dia és
l’anglès. El dia està molt organitzat i
els monitors i entrenadors són els que
motiven que la llengua que es parlin sigui
l’anglès. El fet de comptar amb monitors
nadius ens ho facilita.

A Fun and Learn no utilitzem ni llibres de text ni gramàtiques i potenciem
l’aprenentatge natural de la llengua a través de la immersió lingüística.
El que busquem durant els dies de convivència és despertar i incentivar la
motivació per a continuar aprenent anglès i donar als participants les
eines necessàries perquè se sentin lliures i còmodes per a poder-se
expressar.

EL NOSTRE EQUIP DE MONITORS I ENTRENADORS
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 i directors estan
seleccionats amb gran rigor.

A tots els nostres programes complim amb tota la normativa de la
Generalitat de Catalunya i la nostra ràtio és d’1 responsable per cada 6/7
participants.
Els nostres monitors són nadius excepte els que per
normativa han de tenir el títol de la Generalitat de Catalunya. Aquests
són traductors, llicenciats o mestres de llengua estrangera.
Són monitors preparats i entrenats per a poder garantir els objectius
principals de Fun and Learn: la seguretat dels vostres fills i filles, la
diversió, la pràctica de l’esport i l’aprenentatge de la llengua.

EL NOSTRE HORARI
A Fun and Learn no hi ha estones lliures. Sempre hi ha alguna activitat
organitzada durant el dia. Els dies són molt intensos i estan carregats de
sorpreses i emocions.
Combinem la pràctica de la bicicleta amb activitats més tranquil·les.
7:30 activitat voluntària
8:00 bon dia
8:30 esmorzar
9:00 sortida en bicicleta
13:30 dinar
15:00 taller
16:00 piscina
17:30 berenar
17:45 sortida en bicicleta
19:30 dutxa
20:00 sopar
20:30 tv news
21:00 joc de nit
22:30 bona nit

LA CASA I ELS SEUS VOLTANTS
.

Unes colònies en mig de la naturalesa, amb un clima càlid i agradable a
l’estiu. Amb una situació propera a l’aigua, en un lloc rodejat pel riu
Ter, el pantà de Sau, els penya-segats de Tavertet i el Collsacabra, al
mig de les Guilleries (Osona).
La casa (CAN TON XIC) està situada a la comarca d’Osona, és una masia
adaptada i legalitzada com una casa de colònies.
Amb Fun and Learn ens ho passem molt bé mentre anem amb bicicleta
practicant l’anglès!

COM ES DIVIDEIXEN ELS GRUPS DURANT EL DIA?
Per a les activitats es divideixen segons l’edat i el sexe. Per
l’activitat de bicicleta es divideixen segons el nivell tècnic i a les
habitacions poden compartir amb els amics del mateix sexe (es pot
sol·licitar company d’habitació).
*** ESTIU 2022: els grups es realitzaran tenint en compte les mesures i
restriccions covid del moment que es realitzin les colònies.

ARRIBADA I RECOLLIDA A LA CASA DE COLÒNIES
L’hora d’arribada és sempre entre 17:00 i 18:00 de la tarda.
L’hora de recollida és entre les 15:00 i 16:00 de la tarda.
Els porteu i els recolliu els pares, així el primer dia podeu conèixer
l’entorn, la casa i els monitors. L’últim dia els vostres fills/filles us
expliquen les vivències de les colònies.

**Per als participants internacionals hi ha un transport organitzat des
del centre i des de l’aeroport de Barcelona. Si algú està interessat a
utilitzar aquest servei de transport (encara no sigui internacional), sis
plau, poseu-vos en contacte directament amb nosaltres.

COST, INSCRIPCIÓ I DESCOMPTES
El preu inclou: immersió a l’anglès en tots els moments del dia, pensió
complerta (esmorzar, snack mig matí, dinar, berenar i sopar), 3 hores de
conversa diàries en grups reduïts, 1 o 2 excursions diàries en bicicleta,
piscina diària, 1 samarreta Fun and Learn, assegurança accidents i
responsabilitat civil, tots els materials.
Cost: 455€
La inscripció es realitza a través de la pàgina web www.funandlearn.com,
apartat inscripció.
Les inscripcions estan obertes i podeu reservar plaça fent una inscripció
online i el pagament de 250€ de la reserva. La resta del pagament es pot
fer fins un mes abans de començar les colònies.
Les inscripcions realitzades abans del dia 28 de febrer tenen un escompte:
EARLYBIRD de 30€
Una vegada feta la inscripció a través de la pàgina web rebreu els fulls
d’inscripció i podreu fer el pagament online o bé efectuar la
transferència bancària.
**descomptes als segons germans, famílies
monoparentals (descomptes no acumulables).

nombroses,

famílies

MESURES COVID
Les colònies el passat estiu 2021 van ser tot un èxit. Aquest 2022
seguirem, igual que l’estiu passat, tots els protocols COVID que estiguin
vigents en el moment de realitzar les colònies.
Què passa si no puc participar a les colònies per restriccions COVID?
1. En el cas de no poder assistir a les colònies per motiu de confinament
municipal, comarcal, provincial, Fun and Learn farà la devolució del
100% abonat.
2. En el cas que les colònies no es puguin dur a terme durant els dies
previstos perquè la ubicació de la casa de colònies està en confinament
municipal, comarcal, provincial… regulat pel govern us farem la
devolució de tot el pagament efectuat.

Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ
Totes les activitats estan pensades a l’aire lliure evitant a la mesura
que sigui possible estar en llocs tancats. Ens organitzem en unitats de
convivència.

AQUESTES SÓN LES MESURES COVID ESTIU 2021. L’ESTIU 2022 COMPLIREM LES
RESTRICCIONS QUE EL PROCICAT TINGUI EN EL MOMENT DE LES COLÒNIES.
Es ventilaran els espais periòdicament: 3 vegades al dia durant 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 compleixen amb la normativa dels m2 per participant, són
de baixa ocupació.
Ventilarem els sacs de dormir cada dia 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’escombraries.
MESURES DE LES ACTIVITATS:
Prendrem la temperatura cada dia als participants i als monitors
Els participants estaran dividits amb grups bombolla de convivència de
màxim 10 persones
Vetllarem perquè es compleixin les normes i en el cas d’usar 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 llençols

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 notificar a Fun and Learn.
MATERIAL ESPECIAL QUE CAL PORTAR A LES COLÒNIES:
mascaretes marcades amb el nom (mínim una per dia)
una bosseta per deixar la mascareta 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

