COLÒNIES D’ANGLÈS
MULTIACTIVITATS A LA COSTA
BRAVA, PALAMÓS
www.funandlearn.com – 627027774

LES COLÒNIES D’ESTIU AMB IMMERSIÓ A L’ANGLÈS A LA COSTA BRAVA,
PALAMÓS, ESTIU 2022
INFORMACIÓ GENERAL
Inscripcions obertes
Dates:
1 SETMANA: del 17 al 23 de juliol 2022 (Mas Gorgoll, Palamós)
2 SETMANES: del 10 de juliol al 23 de juliol de 2022 (Can Ton Xic,
Tavèrnoles + Mas Gorgoll Palamós)
Edats: dels 7 als 16 anys
Inscripcions obertes
Places limitades.
Contacte
i
rebreu
un
correu
electrònic
informació https://funandlearn.com/ca/contacte/

amb

tota

la

Podeu realitzar la inscripció a través de: INSCRIPCIÓ MULTIACTIVITY CAMP
2022

QUINES ACTIVITATS ORGANITZEM?
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 al mar, parc d’aventura, piscina, jocs, dinàmiques de grup, cançons,
tir en arc, geocaching, balls, s’mores, manualitats, excursions, teatre,
jocs de nit…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!.

PISCINA I PLATJA

.

CAIAC AL MAR:

TIR EN ARC

EXCURSIONS A PEU
Camí de Ronda Palamós –

La Fosca

Excursió:
Excursió Aquadiver

SOPAR AMERICÀ

i

I LA GOLDEN BROOM…
que ens ajuda a mantenir les habitacions netes i endreçades

I ES PARLA ANGLÈS?
A Fun and Learn garantim que l’única
llengua que es parla durant el dia és
l’anglès. Les activitats estan molt
organitzades i els monitors són qui
motiven que l’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 potenciem
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 còmodes per poderse expressar

EL NOSTRE 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 la nostra ràtio és d’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
anglesa.
Són monitors preparats i entrenats per poder garantir els tres objectius
principals de Fun and Learn: la seguretat dels vostres fills, la diversió
i l’aprenentatge de la llengua

EL NOSTRE EQUIP DE CIT (PREMONITORS)
Una vegada els participants arriben als 17 anys poden venir a les colònies
de premonitors. Els requisits per ser premonitor a Fun and Learn són:
haver estat participant a les colònies, tenir molt bon nivell d’anglès,
ser una persona activa i dinàmica i tenir moltes ganes de passar-ho bé.
Per
més
informació
aneu
a: https://funandlearn.com/ca/services_group/programs-for-17-years-of-age/
Aquests són alguns dels CIT…

PRESÈNCIA DE PARTICIPANTS NORD-AMERICANS I INTERNACIONALS
Els participants nord-americans provenen
dels Estats Units en general però sobretot
de la zona coneguda com La Nova
Anglaterra, el nord-est, on l’anglès es
conserva en el seu estat més pur..
Els monitors provenen generalment de la
Universitat de Keene State College, New
Hampshire.
També a les nostres colònies hi ha
presència de participants internacionals
(fins ara ens han visitat d’Alemanya,
Rússia, Xina i França) i tots aquests participants l’única llengua
vehicular és l’anglès.
Els participants internacionals venen motivats per visitar Europa,
conèixer la nostra cultura i la nostra manera de viure i menjar. Durant
les tres hores de classe els participants internacionals tenen
l’oportunitat d’entrar en contacte amb la llengua espanyola i catalana.
Fun and Learn ofereix la possibilitat als pares d’acompanyar-los durant el
viatge i visitar la casa de colònies.
Molts pares aprofiten aquesta ocasió per a viatjar mentre els seus fills
estan a les colònies.

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 bloc I activitat
12:00 segon bloc conversa
13:30 dinar
15:00 taller
16:00 activitat
17:30 berenar
18:00 activitat
19:30 dutxa
20:00 sopar
20:30 representació TV news
21:00 joc de nit
22:30 bona nit

LA CASA I ELS SEUS ENTORNS
MAS GORGOLL, PALAMÓS

ELS ÀPATS
Cada dia durant les colònies hi ha quatre àpats. L’esmorzar, el dinar, el
berenar i el sopar.
A la casa hi ha cuina i cuinera pròpia.
Els menús són variats i equilibrats.
En cada torn de les colònies celebrem la nit americana amb el sopar típic
americà: hamburguesa i patates fregides.
**els menús s’adapten a totes les necessitats alimentàries (al·lèrgies,
intoleràncies, menú vegetarià, menú vegà…)

INTERNET
Durant les colònies els participants
tenen accés a internet i poden llegir
i escriure correus electrònics. Cal
dir que la pàgina web de Fun and Learn
s’actualitza
diàriament
amb
fotografies del dia i els pares des de
casa poden veure els seus fills.

ARRIBADA I RECOLLIDA A LA CASA DE COLÒNIES
L’hora d’arribada és sempre entre 17:00 i 18:00 de la tarda.
Hora de recollida és sempre entre les 10:00 i les 11:00.

COST COLÒNIES, INSCRIPCIÓ I DESCOMPTE
COST UNA SETMANA: 649€
COST DUES SETMANES: 1190€
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 250€. La resta es pot fer el pagament
fins un mes abans de començar el programa.
Les inscripcions realitzades abans del dia 28 de febrer tenen 30€ de
descompte (una setmana) i 50€ de descompte (dues setmanes): codi
promocional: EARLYBIRD.
Descompte al segon germà, família nombrosa i família monoparental: 30€ de
descompte.
*descomptes no acumulables
Una vegada realitzada la inscripció rebreu els fulls d’inscripció i podreu
fer el pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ
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