T'imagines fent una immersió en anglès i al costat de casa? Millora el teu nivell d'anglès d'una manera
divertida i engrescadora i passant-ho d'allò més bé al nostre "English Summer Fun by Kids&Us”.
La nostra missió és aconseguir que els nens i nenes s'interessin per les activitats que desenvolupen i
s'arribin a identificar plenament amb els personatges i històries que expliquem.
Els Summer Fun són casals d’estiu per a nens i nenes de 3 a 10 anys, alumnes i no alumnes Kids&Us.
Tenen com a objectiu facilitar la immersió lingüística en anglès durant una setmana en què es
propicia la interacció amb aquesta llengua a través d’experiències divertides i rellevants per a cada
grup d’edat.
Quines activitats es fan?
Durant els Summer Fun els nostres alumnes fan manualitats, jocs d’aigua, hora de conte, balls i
cançons,... i jocs dirigits pensats per cohesionar el grup...
El nostre equip
Tenim un equip de professionals, experts en pedagogia, que desenvolupa aquestes i altres activitats
amb l’objectiu que els nens interioritzin noves estructures i vocabulari en anglès de manera natural.
Temàtiques setmanals
Cada setmana ens submergirem en un món diferent a través de noves i originals històries creades
específicament per millorar i agilitzar l'adquisició de l'idioma dels vostres fills i filles. D'aquesta
manera, ells podran unir-se a l'aventura tantes setmanes com vulguin.
Prendrem totes les mesures necessàries per oferir-vos unes activitats segures, divertides i 100% en
anglès. I a més… aquest any ho farem a l’escola Closa!

EDATS: Per nens i nenes de P3 fins 4rt de primària
TEMÀTIQUES I TORNS:
Cada setmana ens submergirem en un món diferent a través de noves i originals
històries creades específicament per millorar i agilitzar l'adquisició de l'idioma dels
vostres fills i filles. D'aquesta manera, ells podran unir-se a l'aventura tantes
setmanes com vulguin.
Les setmanes en les quals farem les activitats són:
Del 27 de juny a l'1 de juliol
Del 4 de juliol al 8 de juliol
De l'11 al 15 de juliol
Del 18 al 22 de juliol
REUNIÓ INFORMATIVA PRESENCIAL:
DIJOUS 7 D'ABRIL A LES 18:15H
DATES I PROCÉS D'INSCRIPCIÓ:
Alumnes Kids&Us i Col·legi Closa: del 19 al 23 d'abril.
Obert a tothom: a partir del 24 d'abril.
*Les inscripcions es faran de forma on-line.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Kids&Us Horta-Guinardó (C/Cartellà, 101)
horta@kidsandus.es
682.666.780 / 93.420.11.32

