COLÒNIES INFANTILS ESTIU EN
ANGLÈS
COLÒNIES INFANTILS D’IMMERSIÓ A L’ANGLÈS PER ALS MÉS PETITS –
ESTIU 2022
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ

ESTIU 2022

DATES: 5 dies – 4 nits:
del 4 al 8 de juliol 2022 (Can Ton Xic, Tavèrnoles)
OBJECTIU: aprendre anglès de manera natural
EDATS: de 4 a 9 anys
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ
Cada dia hi ha 3 hores amb grups reduïts per potenciar la parla anglesa a
través de dinàmiques combinades amb moltíssimes activitats durant la resta
del dia:
descoberta de l’entorn, jocs, dinàmiques de grup, cavalls, cançons, tir en
arc, geocaching, balls, manualitats, teatre, piscina, jocs de nit…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!
El fet de comptar amb monitors nadius fa que hi hagi moltes activitats i

jocs que aquí no coneixem.

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

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 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.

Durant el dia dediquem, en grups reduïts, tres hores planificades amb
activitats diverses per motivar-los a expressar-se en anglès.

LA NOSTRA CASA, CAN TON XIC

EL NOSTRE HORARI
A Fun and Learn hi ha activitats
organitzades durant tot el dia.
Els dies són molt intensos i estan
carregats de sorpreses i emocions.
Combinem activitats esportives amb
activitats més tranquil·les i tot sempre
en anglès.

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 activitat
12:00 segon bloc conversa
13:30 dinar + migdiada
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
22:00 bona nit

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…)

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, parc d’aventura, piscina, descoberta de l’entorn amb bicicleta,
jocs, dinàmiques de grup, cavalls, cançons, tir en arc, geocaching, balls,
s’mores, manualitats, excursions, una nit en tenda de campanya, teatre,
jocs de nit…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!.

PISCINA
Els dies de calor d’estiu sempre refresca banyar-nos a la piscina. Tots
els dies hi ha activitats aquàtiques organitzades:
aquagym, aeròbic, esports, jocs, vídeos i fotos sota l’aigua…

DESCOBERTA DE RIU

CAVALLS
Durant els dies de colònies tenim entre nosaltres la Kif, l’Achen i les
dues poltres: la Key i la Hope. Uns cavalls acostumats a estar amb nens.
Durant les colònies els passejarem, els respatllarem, els pentinarem, els
hi posarem la sella i els muntarem.
A Fun and Learn tindreu un primer contacte amb els cavalls.

TIR EN ARC

EXCURSIONS A PEU
Què serien unes colònies si no es fes alguna excursió a peu pels nostres
entorns? Estem un un entorn privilegiat en plena natura.

Excursions
PARC D’AVENTURA per als més petits!
La primera setmana farem el parc d’aventura. Garantint la màxima seguretat
ens ho passarem molt bé pujant als arbres i saltant des de les tirolines.

ARRIBADA I RECOLLIDA A LA CASA DE COLÒNIES
L’hora d’arribada és sempre entre 17:00 i
18:00 de la tarda el dilluns. L’hora de
recollida el divendres és entre 15:00 i
16:00.

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 participants internacionals hi ha transport organitzat des del
centre i des de l’aeroport de Barcelona. Si algú està interessat en

utilitzar el servei de transport (encara que no sigueu internacionals),
sis plau, poseu-vos directament en contacte amb nosaltres per correu
electrònic a cesc@funandlearn.com.

COST COLÒNIES INFANTILS
LLOC: Can Ton Xic, Tavèrnoles (Osona)
DATES: 4 – 8 de juliol 2022 (5 dies – 4 nits, 4 a 9 anys, 430€)

HI HA ALGUN DESCOMPTE?
Les inscripcions realitzades abans del 28 de febrer tenen descompte:
EARLYBIRD 30€.
Descompte al segon germà apuntat: 30€ (a partir del segon germà apuntat en
el mateix programa)
Descompte família numerosa i família monoparental: 30€
**descomptes no acumulables

COM HE DE FER LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT?
La inscripció es fa a través de la pàgina web www.funandlearn.com apartat
inscripció o bé fent clic en el següent enllaç:
Inscripcions obertes
INSCRIPCIÓ
Les inscripcions estan obertes i podeu reservar la plaça fent la
inscripció online i el pagament de 150€. La resta es pot fer el pagament
fins un mes abans de començar el programa.
Una vegada realitzada la inscripció rebreu els fulls d’inscripció i podreu
fer el pagament de la reserva online o bé per transferència bancària.

Què passa si no puc participar a les colònies per motius COVID?

1. En el cas de no poder assistir a
municipal, comarcal, provincial…
de les colònies us retornarem el
2. En el cas que les colònies no es
previstos perquè la localitat de
municipal, comarcal, provincial…
de les colònies us retornarem el

les colònies por motiu de confinamient
ordenat des del govern durant els dies
100% del pagament realitzat.
puguin realitzar durant els dies
la casa de colònies està en confinament
ordenat des del govern durant els dies
100% del pagament realitzat.

1. MESURES COVID, COLÒNIES ESTIU 2022 (pendents de normativa estiu 2022)
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.
MESURES ALS ESPAIS:
Es ventilaran els espais periòdicament: 3 vegades al dia durante
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 cumpleixen amb la normativa dels m2 per
participant, són de baixa ocupació.
Ventilarem els sacs de dormir tots els dies 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’escombreries.
MESURES DE LES ACTIVITATS:
Prendrem la temperatura tots els dies als participants i als
monitors
Els participants estaran dividits amb grups bombolla de convivència
de màxim 10 persones
Vetllarem per a que es compleixin les normes i en el cas

d’utilitzar 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 llencols

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 nofiticar a Fun and Learn.
MATERIAL ESPECIAL QUE HAY QUE TRAER A LOS CAMPAMENTOS:
mascaretes marcades amb el nom (mínim dues si es poden reutilitzar)
una bosseta per deixar la masacareta 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

