SLEEP OVER CAMP DURING
SCHOOL YEAR

.

.

.

INFORMACIÓ GENERAL
Colònies escolars d’anglès enmig de les Guilleries, al poble de
Tavèrnoles, en una masia catalana reformada i adaptada a casa de colònies.
Durant les colònies gaudirem d’una experiència inolvidable amb moltíssimes
activitats lúdico esportives.
Durada colònies: 2, 3, 4 o 5 dies.
A qui van dirigides: nivell infantil, primària, secundària. Grups de
famílies, AMPES i grups en general.
Exclusivitat de grups: durant les colònies no es comparteix amb cap altra
escola o institut. Oferim exclusivitat.
Inscripcions obertes curs 2021 – 2022
Contacteu amb nosaltres per demanar disponibilitat: cesc@funandlearn.com o
bé per telèfon: 637408013 o 627027774.

OBJECTIUS DE LES COLÒNIES
Els objectius de les colònies es divideixen en dos grans grups
1)els objectius que 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
2) els objectius que es basen en els valors d’anar de colònies:

acompanyar a tot el grup a la seva plena participació, integració i
socialització amb tot el grup i l’entorn
ajudar en l’autonomia personal
aprendre a participar en grup i a no entendre grup com un element
separat de la resta
potenciar les diferències com a elements enriquidors
potenciar la creativitat i la imaginació de tots els participants
estimular i potenciar el desenvolupament personal i els processos
socialitzadors
aplicar les dinàmiques més engrescadores per tal de potenciar el
desenvolupament integral de l’infant i el jove participant
respectar l’entorn
descobrir l’espai natural que ens envolta i aprendre a respectar-lo
gaudir de jugar a l’aire lliure
conéixer un entorn natural nou
esforçar-se en la superació de noves situacions, reptes i dificultats
practicar esports i jocs no habituals en el nostre entorn diari

Com
s’aconsegueixen
els
objectius durant les colònies
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.
Durant el dia hi ha diferents activitats que ens ajuden a aconseguir d’una
manera natural els objectius.

On es fan les colònies
A la casa de colònies Can Ton Xic, Tavèrnoles (Osona). A 5 minuts de la
ciutat de Vic. Enmig de les Guilleries.A Tavèrnoles, a 500 metres del
poble. A 85 kms de Barcelona, a 70 kms de Girona, a 165 kms de Lleida i a
170 kms de Tarragona.
Can Ton Xic és una antiga masia catalana situada al bell mig de les
Guilleries, al costat del riu Ter i molt a prop del pantà de Sau.
Totalment adaptada com a casa de colònies. Ubicada a 500 m. del poble de
Tavèrnoles i als peus del Castell de Savassona i de Sant Feliuet de
Savassona, permet poder descubrir grans paratges d’interès natural i
cultural
Capacitat: 60 places
Habitacions: de 6 a 12 places
Instal·lacions: camp de futbol, de bàsquet, espai cobert, piscina, prats,
zona d’esbarjo, ping-pong
Activitats disponibles: cavalls, caiac al pantà de Sau, parc d’aventura,
tir en arc, escalada, rutes d’orientació, excursions al castell de
Savassona, Font de la Baronessa, Sant Feliuet, Castell de Savellana, Pou
de Glaç

A qui van dirigides les colònies?
A grups escolars d’infantil, primària, secundària i batxillerat. Ampes,
famílies i grups.

Preu de les colònies
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
instal·lacions.

un English day a les nostres

