
 

 

 

  

Benvolgudes AMPA de l´escola Frederic Mistral, 

A continuació volem presentar-vos l´oferta que hem preparat per  a que els vostres fills i filles 

puguin gaudir d´una setmana santa  ben divertit i diferent  amb Kids&Us. 

Phantom Manor by Kids&Us 

Casal de setembre en anglès a l´escola Frederic Mistral 

Aquest setembre  serà terrorífic! Al llarg d’aquesta setmana els infants viuran una experiencia 

a la casa del terror d´allò més divertida.  

 

Una casa misteriosa plena de sorpreses que els endinsaran en una nova aventura en anglès. 

Fantasmes, fenòmens paranormals i éssers del més enllà els acompanyaran al llarg d’aquesta 

setmana lúdica, passant-ho d’allò més bé!  

 

 
LLOC :  Escola Frederic Mistral Hospitalet 

 
EDAT : Per a nens i nenes d´infantil i primària 
 

FRANGES HORARIES  :  

Oferim el casal en una única franja horària que serà de 9:00 a 17:00. 

TORNS: 

S´oferten la  següent  setmana de casal;  

• Del  3 de setembre al 7 de setembre de 2012  

 

ACTIVITATS: 

• STORY TIME 

Els monitors explicaran un conte per setmana  que ajudarà els nens a contextualitzar el 

vocabulari i expressions que van aprenent. Per altra banda, els nens tindran l’oportunitat 

de posar-se a la pell de personatges fantàstics  i viure les aventures en primera persona 

• SONG AND DANCE TIME 

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

setmana  farem representacions adaptades a cada grup d’edat.  



 

 

• CRAFTS 

Es realitzen activitats plàstiques relacionades amb el Nadal per treballar les diferents 

capacitats artístiques i creatives dels petits. 

• MONITORED GAMES 

Els jocs i les activitats de psicomotricitat estan pensats per a cohesionar el grup, aprendre 

a compartir, esperar el torn… En aquest context, els nens aprendran  de manera senzilla i 

vivencial ordres i estructures  gramaticals bàsiques en anglès 

• LUNCH TIME 

Aprofitarem el temps previ al menjar per introduir els nens al vocabulari i les expressions 

pròpies d’aquesta estona.  

• STAFF PERFORMANCE 

Cada setmana, l’equip de monitors prepara una petita representació relacionada amb la 

temàtica  de la setmana.  

• I L´ULTIM DIA… PARTY TIME! 

A l’acabar la setmana temàtica, obrirem les portes del casal a les famílies per tal que tots 

junts poguem gaudir de tot allò que els petits han après. Els nens interpretaran els balls i 

les cançons … en anglès!  

RATI : 10 nens/mestre 

PLACES OFERTADES : 60 / setmana 

SERVEI D´ACOLLIDA  de 8h a 9h : 10 euros/setmana 

PREUS DE L´ACTIVITAT :  

• Del  3 al 7 de setembre  en horari de 9h a 17h : 127,00-€. 

ELS PREUS OFERTATS INCLOUEN : 

• Assegurança d´accidents i  de responsabilitat civil 

• Tot el material derivat de les activitats realitzades durant el casal 

• Menjar està inclòs amb servei de càtering.  

• Campanya de difusió del casal 

• Una excursió setmanal  (a determinar) 

• Sevei de neteja 

 



 

 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES : 

Prèviament a la realització del casal es convocarà una reunió amb les famílies on s´informarà 

dels aspectes tècnics i pedagògics relacionats amb l´activitat.  

INSCRIPCIONS I COBRAMENT 

Kids&Us s´encarregarà de realitzar les inscripcions i cobraments, pel que aquesta activitat no 

representarà cap càrrega de feina per l´escola. 

Si esteu interessats en mes Informacion podeu contactar amb nosaltres : 

Kids&Us Poblenou – Active English SCP 

C/Llacuna 104 

Barcelona (08018) 

93 300 77 14 

poblenou@kidsandus.es 

Salutacions Cordials 

Matilde Sagarra / Marta Farregut 

Barcelona, 29 de març de 2012 


