Obrim inscripcions per a les Cool Off, les colònies d’estiu de Kids&Us!
No, no ens hem tornat bojos. Tenim moltes ganes d’estiu i, per això, ja tenim a punt les inscripcions a les
nostres colònies Cool Off. A partir del diumenge 1 de març, podreu triar el destí i les dates que preferiu
perquè els vostres fills gaudeixin amb una experiència divertida, didàctica i d’immersió lingüística en anglès.

Què són les Cool Off?: Cool Off by Kids&Us són colònies d’estiu en anglès, adreçades als alumnes de
Kids&Us d’entre 7 i 13 anys (nascuts entre el 2006 i 2012), que estiguin fent algun curs entre Marcia i Fairy
Tales 2 (ambdós inclosos). Aquestes colònies estan pensades perquè els nens i les nenes gaudeixin d’una
autèntica experiència d’immersió lingüística sense necessitat de sortir a l’estranger. En un entorn
incomparable i acompanyats de monitors experts, els vostres fills viuran aventures màgiques, especialment
pensades i dissenyades per l’equip pedagògic de Kids&Us. L’objectiu d’aquestes colònies és que els nens i les
nenes gaudeixin al màxim de l’estiu mentre aprenen anglès de forma natural i en un context de diversió.

En ruta!:Aquest any l’equip pedagògic de Kids&Us ens transportarà a un país amb antics monuments i
temples, però també ciutats modernes i súper concorregudes: l’Índia! Amb els jocs, les activitats i les
excursions que ens han preparat, ens endinsarem en la cultura d’aquesta terra mítica i descobrirem la seva
diversitat.

Ja podeu anar triant data

El Molí de la Riera – Vic, Catalunya

1r torn: del 21 al 27 de juny
2n torn: del 28 de juny al 4 de juliol
3r torn: del 5 a l’11 de juliol
4t torn: del 12 al 18 de juliol
5è torn: del 19 al 25 de juliol
6è torn: del 26 de juliol a l’1 d’agost

Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció i, si cal, s’obrirà llista d’espera. Per a més
informació i inscripcions, podeu visitar la pàgina web www.kidscooloff.com.

Us esperem a les Cool Off de Kids&Us 2020! Inscripcions obertes a partir de l'1 de març

