COLÒNIES EN ANGLÈS A CAN TON
XIC FINAL ESTIU

Colònies a les Guilleries del 28 d’agost al 2 de setembre 2022
VINE A PASSAR-T’HO BÉ MENTRES PRACTIQUES L’ANGLÈS D’UNA MANERA NATURAL I
SENZILLA!
APRENDRE ANGLÈS MAI HAVIA ESTAT TAN FÀCIL I DIVERTIT.
AMB MONITORS NADIUS!!!
LLOC: Les Guilleries, Osona
¤ Del 28/08/2022 al 02/09/2022
¤ EDATS: DELS 6 ALS 16 ANYS
¤ PROGRAMA CIT: + 16 ANYS
Inscripcions obertes

QUINES ACTIVITATS ORGANITZEM?
Combinem viure en anglès amb moltíssimes activitats: multiesports, caiac
al pantà de Sau, parc d’aventura, piscina, cavalls, tir en arc, jocs,
dinàmiques de grup, cançons, manualitats, excursions, teatre, jocs de nit…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!
Us deixem alguns exemples d’activitats diferents:

PISCINA

CAVALLS
Durant els dies de colònies tenim entre nosaltres l’Aachen, la Kif i el
poltre que va néixer a l’abril (la Hope). Els cavalls estan acostumats a
estar amb nens. Durant les colònies els passejarem, els respatllarem, els
pentinarem, els hi posarem la sella i els més atrevits els muntarem.
A Fun and Learn tindreu un primer contacte amb els cavalls.

PARC D’AVENTURA per als grans…

Dins de les instal·lacions de la casa de colònies hi ha el parc d’aventura.
Garantint la màxima seguretat ens ho passarem molt bé pujant als arbres i
saltant des de les tirolines.

I per als més petits també!

CAIAC AL PANTÀ DE SAU
Durant els dies que estem de colònies fem
caiac al pantà de Sau.
En un indret que ens ofereix la
possibilitat de gaudir de la natura
navegant,
relaxant-nos
observant
l’harmonia del paisatge.

TIR EN ARC

EXCURSIONS
Què serien unes colònies si no es fes alguna excursió? Estem un un entorn
privilegiat en plena natura. Farem excursions per al nostre entorn. Estem
al bell mig de les Guilleries, al costat de Sant Feliuet de Savassona.

NITS TEMÀTIQUES: NIT AMERICANA
Dues nits durant les colònies els cuiners de la casa ens monten les taules
a fora i fem un àpat ben diferent, En format de bufet lliure tenim la nit
americana mengem hamburguesa.

i

MULTIESPORTS…
Les instal·lacions de les Tallades compten amb un camp de futbol d’herba
de mides reglamentàries, també pista pavimentada per jugar a fubtol sala,
i pista pavimentada amb mides reglamentàries per jugar a bàsquet.

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
través de la immersió lingüística.
El que busquem durant els dies de la convivència és despertar i
la motivació per seguir aprenent l’anglès i donar-los-hi
necessàries perquè els participants se sentin lliures i cómodes
se expressar.

llengua a
incentivar
les eines
per poder-

Durant el dia dediquem, en grups reduïts, tres hores planificades amb
activitats diverses per motivar-los a expressar-se en anglès.
Totes les nostres activitats animen a que la llengua que es parli sigui
l’anglès, com per exemple les TV News.

I LA GOLDEN BROOM…
per mantenir les habitacions endreçades

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 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.

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.

8:15 activitat de matí
8:45 ventilació habitacions
9:00 esmorzar
9:30 activitat 1
11:00 snack
11:30 piscina
13:15 dinar
15:00 taller
16:00 activitat 2
17:30 berenar
18:00 activitat 3
19:30 dutxa
20:00 sopar
20:30 tv news, golden broom, counselor show off
21:00 joc de nit, cançons

22:30 bona nit

COM ES DIVIDEIXEN ELS GRUPS?
Aquest any degut al COVID-19 els grups es fan per convivència. És a dir,
sempre és el mateix grup amb el mateix monitor/s.
El tamany dels grups és de màxim 10 persones. Al menjador seuen junts amb
el grup de convivència i a l’habitació dormen junts (separant nens de
nenes).

LA NOSTRA CASA I ELS SEUS ENTORNS

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…)

ARRIBADA I RECOLLIDA A LA CASA DE COLÒNIES

Les colònies comencen el diumenge perquè pogueu portar els vostres fills a
les colònies. En el cas de no poder venir disposem de servei de transport.

COST COLÒNIES, INSCRIPCIÓ I DESCOMPTE
Cost del programa:

455€ la setmana, tot inclòs

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 200€. 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: codi promocional: EARLYBIRD.
Descompte al segon germà, famíla numerosa i família moniparental: 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

