OUTDOOR ENGLISH DAY – UN DIA
EN ANGLÈS A LA NATURA
Objectius d’un English Day
Els objectius de l’English day es basen en quatre aspectes de la llengua:
escoltar, llegir, parlar i escriure
aconseguir la diversió a partir de l’aprenentatge de la llengua
utilitzar la llengua anglesa en un entorn natural
potenciar les habilitats de parlar en públic en anglès
aproximar els alumnes a la llengua anglesa oral quotidiana
motivar l’ús espontani de la llengua anglesa parlada
propiciar un entorn natural on els alumnes se sentin cómodes i
s’atreveixin a véncer la por
practicar la comprensió oral de la llengua
conéixer nou vocabulari
practicar la llengua escrita i la comprensió lectora mitjançant jocs i
dinàmiques
potenciar el treball en equip

Com s’aconsegueixen els objectius en un English Day
En un entorn lúdic i distès, envoltats de natura i en un entorn segur
allunyat de la ciutat dividim els alumnes en grups reduïts. Els grups
es poden formar a partir de les indicacions del professorat
acompanyant o en el cas que es prefereixi es poden fer grups
heterogenis. Cada grup estarà acompanyat per un monitor i la llengua
vehicular serà únicament en anglès. El format de l’English Day
consisteix en 4 activitats amb els grups reduïts (2 dinàmiques de
grup 2 i 2 activitats físico esportives) i una activitat simultània
amb més d’un grup.

On es fa l’English Day

A la casa de colònies Can Ton Xic, Tavèrnoles (Osona). A 5 minuts de la
ciutat de Vic. Enmig de les Guilleries.

A qui va dirigit l’English Day
A grups escolars d’infantil, primària, secundària i batxillerat. Ampes,
famílies i grups.

Preu de l’English day
Poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè us poguem enviar un pressupost
a través de correu electrònic: cesc@funandlearn.com o bé per telèfon:
637408013 o 627027774

Com es pot fer una reserva
Per correu electrònic a:
cesc@funandlearn.com, indicant el dia que us interessa, curs dels alumnes,
número d’alumnes, nom i cognom, telèfon i mail de la persona de contacte.
Ens posarem en contacte de seguida amb vosaltres.
Us recordem que també hi ha opció de fer colònies.

