COLÒNIES DE FUTBOL EN ANGLÈS
www.funandlearn.com – 627027774

Colònies de futbol en anglès
INFORMACIÓ GENERAL
Aprèn anglès mentres practiques el teu
esport preferit.

Campus de futbol en anglès a Tavèrnoles
Dates: del 3 al 9 de juliol de 2022 del 10 al 16 de juliol de 2022
Edats: dels 7 als 16 anys
Inscripcions obertes
Places limitades, si ho preferiu concerteu entrevista sense compromís.
Més informació: Per contactar amb nosaltres, entreu a l’apartat de
Contacte i rebreu un correu electrònic amb tota la informació.
INSCRIPCIÓ

COM ES COMBINEN L’ANGLÈS I EL FUTBOL?

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 del campus la única
llengua vehicular és sempre l’anglès, fins
i tot durant els entrenaments.

Cada dia hi ha dues sessions d’entrenament de fubtol amb els millors
tècnics esportius en anglès i ho combinem amb la piscina i altres tipus
d’esports després de les sessions d’entrenament de futbol.
Durant el campus anem un dia a fer kayak al pantà de Sau.

OBJECTIUS ESPORTIUS
Objectius esportius
• Familiaritzar-se, desenvolupar i
perfeccionar dels fonaments tècnics i
tàctics del joc, tant individuals com
col·lectius.
• Participar i gaudir activament de
les activitats esportives i lúdiques
proposades.
• Desenvolupament d’hàbits esportius
correctes com el fair play, la
competitivitat o la camaraderia.

I ES PARLA ANGLÈS?

A Fun and Learn garantim que la única
llengua que es parla durant el dia és
l’anglès. El dia està molt organitzat 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.

ELS NOSTRES 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 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 objctius
principals de Fun and Learn: la seguretat dels vostres fills, la diversió,
la pràctica del fubtol i l’aprenentatge de la llengua
Durant els dies de colònies de futbol convivim amb el grup de Fun and
Learn d’anglès i multiactivitats, d’aquesta manera durant les hores de
conversa, àpats, piscina, caiac, jocs de nit… combinem l’equip de
monitors.

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 el fubtol amb activitats més
tranquil·les.

7:30 activitat voluntària
8:00 bon dia
8:30 esmorzar
9:00 conversa
10:30 entrenament futbol
12:00 conversa
13:30 dinar
15:00 taller
16:00 piscina
17:30 berenar
17:15 entrenament futbol
19:30 dutxa
20:00 sopar
20:30 tv news
21:00 joc de nit
22:30 bona nit

QUINES ACTIVITATS ES COMBINEN AMB EL FUTBOL?

PISCINA
Cada dia a les 4:00 de la tarda l’activitat és a la piscina.

EXCURSIÓ SETMANA DEL 3 AL 9 DE JULIOL 2022:
Platja de Castelldefels i Canal Olímpic

NIT AMERICANA
Una nit 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 patates fregides.

i

L’ENTORN I LA CASA

COM ES DIVIDEIXEN ELS GRUPS LA RESTA DEL DIA?
Per les activitats: es divideixen segons l’edat
Pel grup de conversa d’anglès: es divideixen segons el nivell d’anglès
Per les habitacions: es divideixen segons l’edat i el sexe.

ELS ÀPATS

Cada dia durant les colònies hi ha cinc àpats. L’esmorzar, fruita a mig
matí, dinar, berenar i sopar.

A la casa hi ha cuina i cuinera pròpia.
**els menús s’adapten a totes les necessitats alimentàries (al·lèrgies,
intoleràncies…)

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 11:00 i les 12:00.
El primer dia els pares els porteu a la casa de colònies i així coneixeu
tot l’equip de monitors, la casa i l’entorn on estaran els vostres fills.
L’últim dia els vostres fills us explicaran totes les grans vivències que
han tingut durant els dies de colònies.
**Per als
centre i
utilitzar
sis plau,

participants internacionals hi ha transport organitzat des del
des de l’aeroport de Barcelona. Si algú està interessat en
el servei de transport (encara que no sigueu internacionals),
poseu-vos directament en contacte amb nosaltres.

PREU, INSCRIPCIÓ I DESCOMPTES
preu per setmana: 659€
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 100€. La resta es pot fer el pagament
fins un mes abans de començar el programa.
Totes les inscripcions realitzades abans del dia 28 de febrer tenen
descompte de 30€: EARLYBIRD.
Una vegada realitzada la inscripció rebreu els fulls d’inscripció i podreu
fer el pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.
**descomptes per germans i famílies numeroses, descomptes no acumulables.
El preu inclou:
immersió a l’anglès totes les hores del
snack mig matí, dinar, berenar i sopar),
grups reduïts, 2 sessions d’entrenament
d’excursió a la platja de Castelldefels
tècnica Nike, 1 samarreta Fun and Learn,

dia, pensió complerta (esmorzar,
3 hores de conversa en anglès en
de futbol diaris, piscina, 1 dia
i al canal olímpic, 1 samarreta
1 pantalons curts i uns mitjons,

assegurança accidents, tots els materials

