Mini English Summer
Jornada intensiva del 5 al 21 de juny
Horari de l’activitat de 15:00 – 16:45h.
Grups: Mínim 10
Preu: 95€

Infantil P3, P4, P5
1. Setmana ( 5 – 9 Juny)
Activitats basades en Paw Patrol (La Patrulla Canina ):
Cada dia un cadell de gos de la patrulla canina vindrà a visitar els nens i els hi donarà un desafiament.
Com que cada cadell de gos té una destresa, el repte estarà relacionat amb aquesta destresa. Per exemple Rocky
ensenyarà als nens sobre el reciclatge i faran un joc amb material reciclat.
Cada dia introduirem nou vocabulari i amb la rutina de la classe els nens practicaran noves frases cada dia.
Cada setmana farem un conte, una cançó, un ball, manualitats i esports.
Molta diversió i tot en anglès.
Dilluns

15:00 – 15:45

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Tema
Rubble – el
constructor

Completar projecte
llibres

Descans

Descans

Descans

Jocs d’aigua

Fer les medalles dels
gossos

Patrulla canina,
premis

Resum

Resum

Resum

Tema.
Presentació del tema: Marshall - gos policia
Tema Zuma –
Rocky - reciclatge
– contar ossos
salvaments a l’aigua

15 :45 –16:00

Descans

16:00 – 16:45

Manualitat – crear un
joc
Resum

Descans
Scavanger buscar els
ossos – l’excavació
d’ossos al pati
Resum

2. Setmana (12 – 16 Juny)

Continuant amb el tema de la Patrulla canina, aquesta setmana treballarem com cuidar les nostres mascotes,
farem exercici i una gimcana al pati, també treballarem l’alimentació saludable i farem unes delicioses
magdalenes de la patrulla canina.
Dilluns

15 – 15:45

Dimarts

Dimecres

Tema – MarshallTema
Presentació del tema: El gos doctor ens
Everest- el gos de
Skye - volant
ensenyarà com fer un
salvament a la
pastís
muntanya

15:45 – 16:00

Descans

Descans

16:00 – 16:45

Gimcana al pati

Descans

Dijous

Divendres

Tema Rubble – el gos
constructor

Fer un collage final o
acabar la feina.

Descans

Patrulla canina
Jocs d’aigua
Jocs de sorra al pati
Activitats de cuina Experiments amb gel

Descans
Repartiment de
premisFesta de la patrulla
canina

3. Setmana (19 , 20 i 21 de juny)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

15 – 15:45

Classe d'anglès / Dance class Move and Freeze

Classe d'anglès

Classe d'anglès

15:45 – 16:00

Descans

Descans

Descans

16:00 – 16:45

Infantil teach primaria their
recycled games

Primaria teach Infantil their
favourite game

Closing Ceremony

Primària
•

1er- 2on – Cambridge Storytelling for Starters

•

3er – 4rt – Cambridge Fun for Starters

•

5e – 6e – Cambridge Fun for Movers

Aquestes són les programacions preparades per les dues setmanes intensives durant el mes de juny, adreçades
als nens que vulguin fer un curset d'anglès:
Els primers 45 minuts seran destinat a una classe d'anglès, dissenyada per revisar tots els continguts curriculars
d'anglès treballats durant el curs, a l'escola.
La segona part, després del descans, es prepararan, al llarg de les diferents sessions, uns tallers on els alumnes
dissenyaran i crearan els seus propis jocs de taula. Al final de curs intensiu, els alumnes podran emportar-se una
còpia d'aquests jocs a casa per jugar quan vulguin.

1. Setmanes ( 5 – 9 Juny/ 12 – 16 Juny )

15 – 15:45

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Classe d'anglès

Classe d'anglès

Classe d'anglès

Classe d'anglès

Classe d'anglès

15:45 – 16:00
16:00 – 16:45

Descans
La primera setmana els nens desenvoluparan una fotohistòrica simple.

La segona setmana faran un ball i una coreografia per descriure les normes gramaticals en anglès.

2. Setmana (19 , 20 i 21 de juny)

15 – 15:45

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Classe d'anglès / Dance class Move and Freeze

Classe d'anglès

Classe d'anglès

15:45 – 16:00
16:00 – 16:45

Descans

Infantil teach primaria their
recycled games

Primaria teach Infantil their
favourite game

Closing Ceremony

