


QUÈ ÉS
L’ ENGLISH&FUN



L’English&Fun és un casal estructurat per setmanes en
què es combina l’aprenentatge de l’anglès des d’un
vessant lúdic amb la pràctica d’una activitat d’oci en
col·laboració conjunta amb una entitat externa de la
zona.

» Activitats dirigides a nens i nenes de 3 a 10 anys

» Organitzades en grups de màxim 10 alumnes per professor/a

Respectant totes les mesures higiènico-sanitàries marcades per les autoritats



L’EQUIP KIDS&US



» Persones joves, dinàmiques, creatives, motivades per treballar amb 

nens i per al seu món, amb aptituds per a l’ensenyament de l’anglès.

» Teachers de Kids&Us amb una amplia experiència en 

l’ensenyament de l’anglès als nens.

» Alt nivell d’anglès.



HORARIS
Quins horaris i activitats farem?



MORNING: 
9:00 – 9:30 Good morning activities

9:30 – 10:30 Craft time// Activity 

10:30 – 11:00 Breakfast

11:00 – 12:00 Water games

12:00 – 12:30 Fun book 

12:30 – 12:50 Games

12:50– 13:00 Goodbye + get ready for lunch

AFTERNOON: 
13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Relax

15:00 – 16:00 Water games

16:00 – 16:50 Craft time

16:50 – 17:00 Goodbye

HORARI CASAL



Les activitats que es duen a terme són exclusivament en anglès i es divideixen en 

diferents blocs:

STRUCTURED PLAY / JOC DIRIGIT

Els jocs i les activitats de psicomotricitat estan

pensats per cohesionar el grup, aprendre a

compartir, esperar el torn...

En aquest context, els nens i nenes aprenen de

manera senzilla i vivencial a seguir indicacions

en anglès i interioritzen les estructures

gramaticals bàsiques.



STORY TIME / HORA DEL CONTE

Els monitors explicaran un conte cada setmana

que ajudarà els infants a contextualitzar el

vocabulari i les expressions que van aprenent.

El nens i nenes tindran l’oportunitat de posar-

se a la pell de personatges fantàstics i viure les

seves aventures en primera persona.



CRAFTS / MANUALITATS

Es faran activitats artístiques i plàstiques

relacionades amb la temàtica de la setmana

que ens permetran interactuar en anglès en

un context creatiu.



SONG AND DANCE TIME / CANÇONS I BALLS

Amb l’ajuda de cançons, moviments i balls inspirats i creats a partir de la

temàtica setmanal, farem representacions adaptades a cada grup d'edat.



QUADERN TEMÀTIC / FUN BOOK

Cada alumne tindrà un llibre amb fitxes d’exercicis i jocs que serviran per

interioritzar i fixar els coneixements que es treballaran oralment durant tota la

setmana. L’últim dia de la setmana se’l podran endur a casa.



COM ENS 
ORGANITZAREM?



Grups de 10 alumnes per teacher

Personal format en les mesures extraordinàries per COVID19

Entrades i sortides esglaonades

Sempre que sigui possible les activitats es duran a terme en espais a l’aire lliure

Màxima higiene i mesures de control sanitari

Minimitzant el contacte físic el màxim possible



QUE CAL PORTAR?



Mascareta.
Esmorçar. 
Roba còmoda. 
Un banyador (si només es queda al matí)/ dos banyadors.
Tovallola.
Vambes/calçat còmode.
Xancletes (que s’agafin als peus). 
Crema solar. 
Got. 
Gorra.

MARCAR TOT AMB EL NOM!

NO PORTAR CAP JOGUINA!



PREUS



De 9 hores a 13 hores: 90 €

De 9 a 15 hores: 140 €

De 9 a 17 hores: 160 €

Servei d’acollida 10 €/setmana 2,5 €/dia puntual

Places limitades.
L’activitat queda supeditada a un 
nombre mínim de participants.



CONTACTA’NS A: Kids&Us Castelldefels castelldefels@kidsandus.es Tel. 936640499

mailto:castelldefels@kidsandus.es

