Us presentem les Easter Fun Weeks de Kids&Us
INTRODUCCIÓ
Les Fun Weeks són setmanes temàtiques organitzades per Kids&Us. S’adrecen a nens i nenes
de 3 a 10 anys amb l’objectiu de facilitar-los el contacte amb l’anglès durant els períodes de
vacances, utilitzant la metodologia d’aprenentatge de Kids&Us. A les Fun Weeks es fan
activitats 100% en anglès que permeten que els nens i nenes es diverteixin i alhora aprenguin
gràcies al mètode natural d’aprenentatge propi de Kids&Us.

ACTIVITATS
Totes les activitats de les Fun Weeks es fan íntegrament en anglès i estan relacionades amb la
temàtica setmanal. Cada setmana ens submergim en un món nou gràcies a les diferents
temàtiques, amb històries diferents per a cada grup d’edat creades específicament per facilitar
l’adquisició de l’idioma. Les temàtiques proposades per a aquestes Fun Weeks són les
següents:
Temàtica 1: CAMPING
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!

Temàtica 2: EASTER EGGCITEMENT
La primavera ja ha arribat i estem molt emocionats perquè la Pasqua ja és aquí. Com
que ens agradaria celebrar-la amb tu, hem preparat un munt d’activitats! Deixa’t
sorprendre! Aquesta és una Fun Week que encantarà als petits monstres de la xocolata.

1

Carta informativa | EASTER FUN WEEKS 2020-2021

Durant les Fun Weeks es realitzen divertides activitats amb contingut pedagògic. S’organitzen
grups per franja d’edat dels nens, amb 10 nens per professor com a màxim per assegurar el
tracte individualitzat a cada nen i nena i optimitzar els resultats i l’aprenentatge de cada un
d’ells. Les activitats s’adapten als interessos i capacitat d’edat identificant 7 grans grups:
1. Activitats de psicomotricitat: Farem jocs a través dels quals els nens podran córrer,
saltar i dur a terme un seguit d’activitats que permetran una bona interrelació i
fomentaran el treball en equip.
2. Taller de teatre: A través de cançons, moviments i balls relacionats amb la temàtica,
muntarem diverses representacions adaptades a l’edat dels nens i nenes de cada grup.
Aquesta activitat els ajudarà a contextualitzar el vocabulari i les expressions que van
aprenent. A més, tindran l’oportunitat de posar-se a la pell dels personatges i viure en
primera persona les seves intrèpides aventures.
3. L’hora del conte: Pensem que l’ús del conte és clau i essencial a l’hora d’aprendre un
idioma. Les històries que hem creat s’han adaptat a cada grup d’edat i són una manera
divertida i entretinguda d’aprendre estructures, sons i vocabulari. Durant aquestes Fun
Weeks, com fem en totes les Fun Weeks, explicarem, aprendrem i representarem
contes.
4. Manualitats: Farem manualitats inspirades en la temàtica de la setmana.
5. Mercat: Organitzarem un “mercat” en què els nens i nenes podran comprar l’esmorzar
amb uns diners molt especials, i sempre fent servir les expressions adequades.
D’aquesta manera, faran servir l’anglès en un context real molt útil per a l’adquisició de
l’idioma.
6. Cançons temàtiques: Es tracta, sens dubte, de l’activitat amb més acceptació de les
Fun Weeks. Totes les cançons es creen i componen seguint sempre la temàtica de la
setmana, i s’adapten a cada grup d’edat.
7. Llibre de classe: Quadern temàtic que els nens i nenes completen durant la setmana.
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DATES I HORARI


Setmana del 06 al 09 d’abril

L’horari de les activitats serà de 9.00 a 13.00, tot i que per facilitar-vos tant
l’arribada com la recollida dels nens, l’horari de recepció serà de 8.45 a 9.00, i
la recollida es podrà fer a partir de les 13.00 i fins a les 13.15

PREUS
Setmana de 4 dies: 80€ . Dies esporàdics 25€.

INSCRIPCIONS
Podeu reservar plaça ara mateix per correo o venir a veure’ns a:

Kids&Us Granollers
Ramon Llull 5 bx
08401 Granollers
93 840 66 49
3
granollers.centre@kidsandus.es
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