
informació: 637 408 013 - 627 027 774
inscripcions i reserves al web:

w w w . f u n a n d l e a r n . c o m

  
ENGLISH DAY CAMP 

LLOC DEL DAY CAMP

Coll 

EDATS de 3 a 16 anys:  
TEENS DAY CAMP:  6è primària a 4t ESO 

JUNIOR DAY CAMP: primària 1r a 5è 
 BEGINNERS DAY CAMP: P3 - P4 i P5 

CONTRACTACIÓ PER SETMANES

LIFETIME
2018

DATES: del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de setmebre  

de 9:00 a 13:00 o de 9:00 a 15:00

Obert a tothom

http://www.funandlearn.com


Welcome  
to the informational 

meeting for the  
DAY CAMP in Osona



De què 
parlarem avui:

qui som i què fem? 
breu història de Fun and Learn  

horaris 
dinar 

activitats 
Què cal dur al Day Camp? 

objectes perduts 
fotografies 
inscripcions 



Qui som i què fem… 
-La Maira i en Cesc 
-La nostra filosofia



el 2001 vam començar les colònies amb americans a Castellar de N’Hug

Breu història de Fun and Learn



el 2003 vam iniciar els 
programes de colònies 

als EUA

el 2012 vam començar els 
programes de CIT a 

Catalunya i als EUA per a 
majors de 17 anys



el 2014 vam començar les 
colònies d’estiu amb 

americans per a participants 
a partir de 3 anys

el 2015 vam començar 
els Fun Weekends de 

Fun and Learn



el 2015 vam començar les colònies de setmana santa a 
Juneda amb americans per a participants a partir de 3 

anys i fins a l’edat de CITs



el 2015 vam començar els Day Camps  
amb un Day camp a Osona  

i un altre a Day camp a Golmés (Lleida)



el 2016 comencem les colònies 
combinades d’anglès i futbol  

d’anglès i música  
i el 2017 d’anglès i Horseback 

riding



SUMMER 2018 

ENGLISH DAY CAMP 
AGES:  

Beginners: 3 - 6 
Young: 7 - 11 
Teen: 12-16



Day  Camp in Osona in 

  
està obert a tothom tan si 
són alumnes de l’escola  

com si no ho són.
Registration by weeks, 

dates: from June 25th to July 27th 2018 and from 
September 3rd to September 7th 2018



Horari i lloc 
d’arribada



Horari i lloc  
 de recollida 



opció del migdia 
amb dinar 

  
preu dinar: 37€/setmana 



ACTIVITATS EXTRES durant el Day Camp: 
-Piscina (Teens & Young) 
-Colònies de 5 dies a Vilanova de Sau pels 
(Teens & Young) 
-Colònies de 2 dies a Vilanova de Sau pels 
(Beginners) 
-Horseback riding (Tots) 
-Scavenger hunt (Tots) 
-Centre d’apropament a la natura a Navàs. 
Animals exòtics (Tots) 
-Excursió a Aquadiver (Teens & Young) 
-Excursió amb bus a Sant Julià de Vilatorta 
(Beginners) 
- Tibidabo (Teens & Young) 



Què cal dur al Day Camp? 
material necessari:  
-gorra i crema de protecció solar 
-roba extra per deixar al camp 
-roba de piscina 
-esmorzar 
-dinar i berenar els dijous 
Atenció: etiquetem-ho tot



Fotografies al web



les activitats i com 
s’organitzen:

 Horari Base del Day Camp



Day Camp Fun and Learn a Osona  
al FEDAC - Col·legi Pare Coll de Vic  
Summer 2018 - inscripció per setmanes  
del 25 de juny al 27 de juliol 
i del 3 al 7 de setembre de 2018 

BEGINNERS CAMP 
EDATS: P3 P4 i P5 de 3 a 6 anys 

obert a tothom

ACTIVITATS: 
multiesports, jocs, dia de les rodes, farem tir en arc, pintarem cares, farem 
manualitats, música, jocs d'aigua, gimcanes, activitats en equip, gravarem 
vídeos, twister gegant, dance (wii), taller de circ, excursions setmanals, 
cavalls i moltíssimes activitats més…) Cada setmana té un començament i 
un final, la inscripció és per setmana sencera. 

PREU PER SETMANA: 
Horari de 9:00 - 13:00  _________ 58 € 
Horari de 9:00 - 15:00 __________78 € 
Preu del dinar: 37€/setmana i 8€ tiquet d’un dia  
(per a les excursions l’escola farà els dinars de pícnic) 

Activitats extra: 
COLÒNIES: setmana del 16 al 20 de juliol colònies de dos dies a Vilanova 
de Sau. Preu de tota la setmana 125 €. Inclou: casal del 16 al 18 de 9 a 13 i 
transport amb bus fins a la casa de colònies i estada i activitats dels dies 19 i 
20. (En cas de venir de 9 a 15 el preu per setmana és de 145€+ 23€ dinar de 
3 dies a l’escola). Aquesta setmana hi ha la possibilitat de només venir al 
casal de dilluns a dimecres de 9:00 a 13:00 preu 45€ o de 9:00 a 15:00 preu 
65€ + 23€ dinar 
Excursió a Sant Julià de Vilatorta. Ens trobem a l’escola a les 9:00 i la 
recollida és a l’estació d’autobusos de Vic a les 15:55.  
Cal portar dinar si no el teniu contractat a l’escola.  
Excursió a Navàs al centre d’apropament a la natura ens trobem a l’estació 
d’autobusos a partir de 2/4 de 9 i la recollida és a les 5 de la tarda.  
Cal portar dinar si no el teniu contractat a l’escola. 
Scavenger hunt, Cavalls, Archery, i Circus day són activitats que farem 
des de la mateixa escola.  
     
Descomptes* (els descomptes no són acumulables): 
-Descomptes de germans i famílies nombroses 10%: el primer fill paga el 
total i els altres germans tenen el 10% de descompte.  
-Descompte en cas de contractar totes les setmanes: En el cas de contractar 
totes les setmanes obtindreu 20€ de descompte  
*Aquests descomptes no s’acumulen amb cap altre promoció. 

Inscripcions: 
A través del web www.funandlearn.com 
Podeu fer arribar els formularis d’inscripció omplerts a:  
FEDAC Col·legi Pare Coll 
C/Pare Coll, 15 - 08500 Vic (Barcelona) 

+ Informació: 627 027 774 (Cesc) i 637 408 013 (Maira)

w w w . f u n a n d l e a r n . c o m   
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SETMANA HORARI  
de 9:00 a 13:00

HORARI   
de 9:00 a 15:00  
DINAR

ACTIVITATS 
EXTRA

   

25/06 a 29/06 ☐9:00 - 13:00  
preu 58 €

☐9:00 - 15:00          
78€ + (37€ dinar)

Scavenger Hunt

   

02/07 a 06/07      
obert el 5/07

☐9:00 - 13:00   
preu 58 €

☐9:00 - 15:00          
78€ + (37€ dinar)

excursió a Sant 
Julià de Vilatorta 
recollida estació bus de Vic 

   

09/07 a 13/07
☐9:00 - 13:00  

preu 68 €  
☐ preu 78€ setmana única

☐9:00 - 15:00         
preu 88€ + (37€ dinar) 

☐ preu 98€ + (37€ dinar) setmana 
única

excursió al centre 
d’apropament a la 
Natura a Navàs 
recollida estació bus de Vic

   

16/07 a 20/07 ☐9:00 - 13:00    
preu 125 €             
preu casal 3 dies: 
45€ 

☐9:00 - 15:00          
145€ + 23€ dinar 3 dies                    
casal 3 dies: 65€ + 23€ dinar

2 dies de 
Colònies a 
Vilanova de Sau 

   

23/07 a 27/07 ☐9:00 - 13:00  
preu 58 €

☐9:00 - 15:00          
78€ + (37€ dinar)

Horseback riding 
& archery 

03/09 a 07/09 ☐9:00 - 13:00  
preu 58 €

☐9:00 - 15:00          
78€ + (37€ dinar)

Circus day 

 All in English

http://www.funandlearn.com


Day Camp Fun and Learn a Osona  
al FEDAC - Col·legi Pare Coll de Vic  
Summer 2018 - inscripció per setmanes  
del 25 de juny al 27 de juliol 
i del 3 al 7 de setembre de 2018 

YOUNG CAMP 
EDATS: de 1r a 5è de primària de 7 a 12 anys 

obert a tothom

ACTIVITATS: 
piscina, multiesports, jocs, dia de les rodes, farem tir en arc, pintarem cares, 
farem manualitats, música, jocs d'aigua, gimcanes, activitats en equip, 
gravarem vídeos, twister gegant, dance (wii), taller de circ, excursions 
setmanals, cavalls i moltíssimes activitats més…) Cada setmana té un 
començament i un final, la inscripció és per setmana sencera. 

PREU PER SETMANA: 
Horari de 9:00 - 13:00  _________ 68 € 
Horari de 9:00 - 15:00 __________88 € 
Preu del dinar: 37€/setmana i 8€ tiquet d’un dia  
(per a les excursions l’escola farà els dinars de pícnic) 

Activitats extra: 
COLÒNIES: setmana del 16 al 20 de juliol, 5 dies de colònies a Vilanova de 
Sau. Preu de tota la setmana 350€. El transport amb bus està inclòs a 
l’anada i a la tornada. Marxem a les 9 del matí de l’estació d’autobusos de 
Vic i tornem el divendres a les 5 de la tarda i la recollida es farà també a 
l’estació d’autobusos de Vic. 
Excursió a Aquadiver. Ens a l’estació d’autobusos a les 9 del matí i la 
recollida és a les 5 de la tarda també a l’estació d’autobusos de Vic. Cal 
portar dinar si no el teniu contractat a l’escola.  
Excursió a Navàs al centre d’apropament a la natura ens trobem a l’estació 
d’autobusos a partir de 2/4 de 9 i la recollida és a les 5 de la tarda. Cal portar 
dinar si no el teniu contractat a l’escola.  
Excursió al Tibidabo a Barcelona. Ens trobem a l’estació d’autobusos a 
partir de 2/4 de 9 i la recollida és a les 5 de la tarda a l’estació.  
Excursió a la Creu de Gurb, Scavenger hunt, Cavalls, Archery i Circus 
day són activitats que farem des de la mateixa escola.  
     
Descomptes* (els descomptes no són acumulables): 
-Descomptes de germans i famílies nombroses 10%: el primer fill paga el 
total i els altres germans tenen el 10% de descompte.  
-Descompte en cas de contractar totes les setmanes: En el cas de contractar 
totes les setmanes obtindreu 20€ de descompte  
*Aquests descomptes no s’acumulen amb cap altre promoció. 

Inscripcions: 
A través del web www.funandlearn.com 
Podeu fer arribar els formularis d’inscripció omplerts a:  
FEDAC Col·legi Pare Coll 
C/Pare Coll, 15 - 08500 Vic (Barcelona) 

+ Informació: 627 027 774 (Cesc) i 637 408 013 (Maira)
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SETMANA HORARI  
de 9:00 a 13:00

HORARI   
de 9:00 a 15:00  
DINAR

ACTIVITATS 
EXTRA

   

25/06 a 29/06 ☐9:00 - 13:00  
preu 68 €

☐9:00 - 15:00          
88€ + (37€ dinar)

excursió a la  

Creu de Gurb
   

02/07 a 06/07      
obert el 5/07

☐9:00 - 13:00   
preu 68 €

☐9:00 - 15:00          
88€ + (37€ dinar) Scavenger hunt

   

09/07 a 13/07
☐9:00 - 13:00   

preu 78 €  
☐ preu 98€ setmana única

☐9:00 - 15:00         
preu 98€ + (37€ dinar) 

☐ preu 108€ + (37€ dinar) setmana 
única

excursió al centre 
d’apropament a la 
Natura a Navàs 
recollida estació bus de Vic

   

16/07 a 20/07 ☐Colònies        
preu 350 €                     
preu 370 € (setmana 
única)

☐Colònies               
preu 350 €                     
preu 370 € (setmana 
única)

5 dies de 
Colònies a 
Vilanova de Sau 

   

23/07 a 27/07 ☐9:00 - 13:00   
preu 78 € 

☐ preu 98€ setmana única

☐9:00 - 15:00          
preu 98€ + (37€ dinar) 

☐ preu 108€ + (37€ dinar) setmana 
única

Horseback riding i 
excursió a 
Aquadiver 

03/09 a 07/09 ☐9:00 - 13:00   
preu 78 € 

☐ preu 98€ setmana única

☐9:00 - 15:00          
preu 98€ + (37€ dinar) 

☐ preu 108€ + (37€ dinar) setmana 
única

excursió al 
Tibidabo & 
archery 

 All in English

http://www.funandlearn.com


Day Camp Fun and Learn a Osona  
al FEDAC - Col·legi Pare Coll de Vic  
Summer 2018 - inscripció per setmanes  
del 25 de juny al 27 de juliol 
i del 3 al 7 de setembre de 2018 

TEENS CAMP 
EDATS: 6è de primària i ESO 

obert a tothom

ACTIVITATS: 
piscina, multiesports, jocs, dia de les rodes, farem tir en arc, pintarem cares, 
farem manualitats, música, jocs d'aigua, gimcanes, activitats en equip, 
gravarem vídeos, twister gegant, dance (wii), taller de circ, excursions 
setmanals, cavalls i moltíssimes activitats més…) Cada setmana té un 
començament i un final, la inscripció és per setmana sencera. 

PREU PER SETMANA: 
Horari de 9:00 - 13:00  _________ 68 € 
Horari de 9:00 - 15:00 __________88 € 
Preu del dinar: 37€/setmana i 8€ tiquet d’un dia  
(per a les excursions l’escola farà els dinars de pícnic) 

Activitats extra: 
COLÒNIES: setmana del 16 al 20 de juliol, 5 dies de colònies a Vilanova de 
Sau. Preu de tota la setmana 350€. El transport amb bus està inclòs a 
l’anada i a la tornada. Marxem a les 9 del matí de l’estació d’autobusos de 
Vic i tornem el divendres a les 5 de la tarda i la recollida es farà també a 
l’estació d’autobusos de Vic. 
Excursió a Aquadiver. Ens a l’estació d’autobusos a les 9 del matí i la 
recollida és a les 5 de la tarda també a l’estació d’autobusos de Vic. Cal 
portar dinar si no el teniu contractat a l’escola.  
Excursió a Navàs al centre d’apropament a la natura ens trobem a l’estació 
d’autobusos a partir de 2/4 de 9 i la recollida és a les 5 de la tarda. Cal portar 
dinar si no el teniu contractat a l’escola.  
Excursió al Tibidabo a Barcelona. Ens trobem a l’estació d’autobusos a 
partir de 2/4 de 9 i la recollida és a les 5 de la tarda a l’estació.  
Excursió a la ruta dels Molins, Scavenger hunt, Cavalls, Archery i 
Circus day són activitats que farem des de la mateixa escola.  
     
Descomptes* (els descomptes no són acumulables): 
-Descomptes de germans i famílies nombroses 10%: el primer fill paga el 
total i els altres germans tenen el 10% de descompte.  
-Descompte en cas de contractar totes les setmanes: En el cas de contractar 
totes les setmanes obtindreu 20€ de descompte  
*Aquests descomptes no s’acumulen amb cap altre promoció. 

Inscripcions: 
A través del web www.funandlearn.com 
Podeu fer arribar els formularis d’inscripció omplerts a:  
FEDAC Col·legi Pare Coll 
C/Pare Coll, 15 - 08500 Vic (Barcelona) 

+ Informació: 627 027 774 (Cesc) i 637 408 013 (Maira)
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SETMANA HORARI  
de 9:00 a 13:00

HORARI   
de 9:00 a 15:00  
DINAR

ACTIVITATS 
EXTRA

   

25/06 a 29/06 ☐9:00 - 13:00  
preu 68 €

☐9:00 - 15:00          
88€ + (37€ dinar)

Scavenger hunt

   

02/07 a 06/07      
obert el 5/07

☐9:00 - 13:00   
preu 68 €

☐9:00 - 15:00          
88€ + (37€ dinar)

excursió Ruta 
dels Molins amb 
bici  

   

09/07 a 13/07
☐9:00 - 13:00   

preu 78 €  
☐ preu 98€ setmana única

☐9:00 - 15:00         
preu 98€ + (37€ dinar) 

☐ preu 108€ + (37€ dinar) setmana 
única

excursió al centre 
d’apropament a la 
Natura a Navàs 
recollida estació bus de Vic

   

16/07 a 20/07 ☐Colònies        
preu 350 €                     
preu 370 € (setmana 
única)

☐Colònies               
preu 350 €                     
preu 370 € (setmana 
única)

5 dies de 
Colònies a 
Vilanova de Sau 

   

23/07 a 27/07 ☐9:00 - 13:00   
preu 78 € 

☐ preu 98€ setmana única

☐9:00 - 15:00          
preu 98€ + (37€ dinar) 

☐ preu 108€ + (37€ dinar) setmana 
única

Horseback riding i 
excursió a 
Aquadiver 

03/09 a 07/09 ☐9:00 - 13:00   
preu 78 € 

☐ preu 98€ setmana única

☐9:00 - 15:00          
preu 98€ + (37€ dinar) 

☐ preu 108€ + (37€ dinar) setmana 
única

excursió al 
Tibidabo & 
archery 

 All in English

http://www.funandlearn.com


inscripcions durant l’estiu 

ATENCIÓ: no tanquem inscripcions  
            durant tot l’estiu              
            truqueu al 627 027 774 o whats app 
            per saber si hi ha disponibilitat       



objectes perduts



torn obert  
de preguntes



Thank you  
for attending  
and we hope  
to see you  

this summer



have a 
good night


