
 

Ki
ds

&
U

s 
En

gl
is

h 
SL

 · 
CI

F 
B6

46
22

08
7 

· E
ls

 c
ur

so
s 

no
 im

pl
iq

ue
n 

l’
ob

te
nc

ió
 d

e 
ca

p 
tít

ol
 o

fic
ia

l. 

Aquesta activitat es fa a 
les instal·lacions de: 
CAN MASRIERA 
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Us presentem les English&Fun de Kids&Us 

ACTIVITIES&ENGLISH DURING THE HOLIDAYS! 

Aquest estiu, tots els nostres alumnes podran gaudir dels millors casals temàtics en anglès: els 
English&Fun by Kids&Us! 

Els English&Fun es fan a les instal·lacions de Can Masriera i combinen l’activitat lúdica amb l’aprenentatge 
d’anglès amb la metodologia Kids&Us. Les activitats dels English&Fun s’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 
anys, que separem per edats (3 i 4 anys, 5 i 6 anys i de 7 a 10 anys) en grups de fins a un màxim de 10 
nens i nenes per professor. Així assegurem que els nens puguin interaccionar perfectament amb el 
professor i els seus companys. 

 

CONTINGUTS  

Setmana del 29/06: ANCIENT EGYPT 

Alguna vegada has somniat en ser un explorador i descobrir tresors? Si és així, aquesta Fun Week 
és per a tu! Descobrirem informació fascinant sobre l’Antic Egipte, les piràmides, els faraons i molt 
més. Què estàs esperant? 

Setmana del 06/07: AUSTRALIA 

Austràlia és realment única. Des de l’interior desèrtic fins a la Gran Barrera de Corall, podem gaudir 
d’impressionants paisatges i d’animals que no existeixen en cap altra part del planeta. Estàs a punt 
per a aquest emocionant viatge? Acompanya’ns en aquesta Fun Week i descobreix un lloc com cap 
altre. 

Setmana del 13/07: BUSY BUGS 

Què és aquest brunzit? És la nostra nova i esgarrifosa Fun Week! Explorarem tots junts per veure 
quantes bestioles podem trobar, però no tinguis por! En aquesta divertida Fun Week descobrirem 
que les bestioles són les nostres amigues i no pas les nostres enemigues. 

Setmana del 20/07: CAVEMEN 

Els prehistòrics tenien dues preocupacions: buscar menjar i aixopluc. En aquesta Fun Week, els 
nens i nenes aprendran què feien els nostres avantpassats per sobreviure i la importància que tenia 
el foc per a ells. Acompanya’ns i ens divertirem revivint aquella època. A més, també veurem 
dinosaures!  

Setmana del 27/07: SPACE AND ALIENS 

Quan mires el cel de nit, veus la lluna i les estrelles. Però, sabem què hi ha allà dalt? Hi ha 
extraterrestres vivint en altres planetes? Com deuen ser? Ens volen venir a visitar? Prepara’t per 
enlairar-te i pujar a bord d’una experiència d’un altre món amb aquesta Fun Week. 
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Setmana del 03/08: MOVIES 

Llums, càmera, acció! T’agradaria fer anar una càmera o ser l’estrella de la teva pròpia pel·lícula? 
Aixeca la claqueta i sigues el director d’una divertida i emocionant producció amb aquesta Fun 
Week. No t’oblidis de les crispetes! 

Setmana del 10/08: VERY IMPORTANT PETS 

Tots estimem les nostres mascotes. Són maques, adorables, gracioses i esbojarrades. T’agradaria 
saber què pensen i què fan quan no som a casa? Participa en aquesta Fun Week i descobreix com 
és realment la vida d’una mascota. 

Setmana del 17/08: MARVELLOUS MYSTERIES 

Estàs a punt per a un gran repte? Tenim molts misteris per resoldre i necessitem la teva ajuda. 
Seràs capaç de seguir pistes, desxifrar codis i esbrinar qui, què, com i per què? Vine a gaudir d’una 
setmana plena de diversió i sorpreses. Junts provarem de descobrir secrets, respondre preguntes 
i resoldre trencaclosques. Recorda: tu seràs la clau de l'èxit.  

Setmana del 24/08: HIGHLAND GAMES 

Prepara’t per un munt de jocs ambientats en les Highlands escoceses. Hauràs de desafiar el temps 
plujós d’Escòcia i esbrinar qui serà el campió en aquesta divertida Fun Week. Però compte amb els 
tramposos! 

Setmana del 31/08: JAPAN 

Volem a Japó per descobrir les tradicions d’aquest espectacular país asiàtic. A la terra del sol 
naixent tot és possible. Acompanya’ns en aquesta setmana plena de diversió i sorpreses! 

Setmana del 07/09: CAMPING 

Tenda, a punt! Botes de muntanya, a punt! Sac de dormir, a punt! Tot a punt per anar de càmping! 
Algun cop has vist el cel ple d’estrelles brillants mentre escoltaves el so de la natura? Ja t’ho 
imagines, oi? Prepara les teves coses i veuràs com n’és de divertit anar de càmping amb els teus 
amics a les Fun Weeks!  

 

ACTVITATS 

Durant les Fun Weeks, durem a terme diverses activitats, exclusivament en anglès, que dividirem en sis 
grans blocs: 

1. Activitats de psicomotricitat: Farem jocs perquè els nens corrin, saltin i facin un seguit d’activitats que 
fomentin la bona relació entre ells i el treball en equip. 

2. Taller de teatre: Amb l’ajuda de cançons, moviments i balls relacionats amb la temàtica, durem a terme 
representacions adaptades a l’edat dels diferents grups de nens i nenes. Aquesta activitat els ajudarà 
a contextualitzar el vocabulari i les expressions que van aprenent. A més, tindran l’oportunitat de 
posar-se en la pell dels diferents personatges i viure les seves intrèpides aventures. 
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3. L’hora del conte: Creiem que l’ús del conte és clau i essencial quan s’aprèn un idioma. La història que 
hem creat s’ha adaptat a cada grup d’edat, i és una manera divertida i entretinguda d’aprendre 
estructures, sons i vocabulari. Durant aquesta hora explicarem i representarem contes. 

4. Manualitats: Farem treballs manuals 

5. Mercat: Organitzarem un “mercat” en què els nens i les nenes podran comprar l’esmorzar gràcies a 
uns diners molt especials, i sempre fent servir les expressions adequades. D’aquesta manera, 
utilitzaran l’anglès en un context real molt útil per a l’adquisició de l’idioma. 

6. Cançons temàtiques: Totes les cançons han sigut creades i compostes seguint la temàtica de la 
setmana, i s’han adaptat a cada grup d’edat. 

7. Llibre de classe: quadern temàtic que els nens i nenes aniran fent durant la setmana. 

 

PREUS 

 Opció A: Casal d'Anglès de 9h a 13h 
125 € alumnes Kids / 130 € no alumnes. 
 

 Opció B: Casal d'Anglès de 9h a 13h + Dinar + Activitats lleure fins les 17h 
175 € alumnes Kids / 180 € no alumnes. 

 

INSCRIPCIONS  

En cas d’estar interessats en les inscripcions, o si simplement voleu més informació, no dubteu a contactar 
amb nosaltres. 

Kids&Us Llavaneres 

Avda. Catalunya 38 – Local 2 

08392 

Sant Andreu de Llavaneres 

Tel. 686254651 

llavaneres@kidsandus.es 


