SUMMER 2018
INFANTIL I PRIMÀRIA

Edats: de

3 a 12 anys

Benvolgudes famílies,
Us presentem el nostre casal d’estiu en anglès
perquè els vostres fills puguin gaudir d’un estiu
ben divertit i diferent.

L’última setmana de juny, les dues primeres setmanes de juliol, els alumnes aprendran anglès
d’una manera fàcil i engrescadora, mitjançant una sèrie d’activitats pensades perquè els hi participin
activament, aprenent i practicant l’idioma. S’ho passaran molt bé jugant, cantant, ballant, fent
manualitats i molt més, tot en anglès!
L’English Summer Fun és el resultat de l’esforç continuat d’un equip de persones amb gran
experiència en el món de l’ensenyament de l’anglès pels més petits. Els coneixements
pedagògics de l’equip d’I+D de Kids & Us i les necessitats motivacionals dels alumnes es
combinen per oferir una experiència única.
A l’English Summer Fun fan molt més que classes d’anglès. Fan activitats de lleure, vivencials i
enriquidores amb l’anglès com a llengua vehicular.

SummerWeek

Temàtiques

OPCIÓ A
9.00h-17.00h

25 al 29 juny

Safari

162 €/set

116 €/set

2 al 6 de juliol

Cooking

162 €/set

116 €/set

9 al 13 de juliol

Dinosaurs

162 €/set

116 €/set

Acollida*

OPCIÓ B
9.00h-13.00h

8.00h-9.00h
17.00 A 18.00

12 €/ set (1h)
6 €/set (1/2 h)
1.5 €/ dia (tiquet)

SETMANES / PREUS
Els alumnes es poden apuntar per setmanes. Cada setmana ens embarquem en una aventura
diferent. El fet de treballar per setmanes permet triar lliurement les dates sense que això perjudiqui
de cap manera l’adaptació al grup i a les activitats programades. El Casal es realitzarà a les
instal·lacions de l’escola IPSE.
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Els Preus inclouen:
-

Assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.
Tot el material derivat de les activitats realitzades durant el casal,
Pack de regal, cd i samarreta.
Una sortida setmanal.
Els dinars, amb cuina pròpia, i picnic el dia de la sortida pels alumnes de l’OPCIÓ A.
RÀTIO: 10 nens/monitor
NOTA: El servei d’acollida és realitzat per l’escola IPSE

A més.
SWIMMING: Una sortida matinal a la piscina exterior a partir de 1r de primària.
Excursió de tot el dia: Excursió fora de l’escola i ciutat, en contacte amb la natura.
LLOC ON ES FA EL CASAL
DATES D’INSCRIPCIONS i DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Del 14 de maig al 8 de juny online a
l’apartat extraescolars de l’aplicació IPSETIC o a
la SECRETARIA de l’escola (1r pis Edifici Casanova)
REUNIÓ INFORMATIVA: DIJOUS 10 DE MAIG, 17.30h
Lloc: 4t pis edifici Casanova

COMUNICACIONS:
www.facebook.com/escolaipse
WEB pròpia pel casal : a www.englishsummerfun.es on hi trobareu informació diària i
puntual de totes les activitats que es fan al casal:
Excursions
Horaris
BLOG. Actualització diària amb fotos i activitats del dia a dia del casal.
Correus electrònics informatius, recordant informacions importants com sortides i altres
activitats.
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