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Presentació

L’ English Summer Camp

¡El programa per edats.

¡El programa setmanal.

¡Esports

¡Equip

¡Preus



El Club en un cop d’ull
Nom Edat Objectiu Lingüístic Principal

Crocodiles 3-5 Acceptar l’anglès com a mitjà natural de comunicació 
dins del Club. 
Produir paraules i frases senzilles.
Reconèixer vocabulari senzill.
Entendre ordres simples.

Alligators 6-8 Produir missatges senzills.
Formular i respondre preguntes.
Participar en anglès en activitats lúdiques.
Llegir missatges senzills.
Sensibilitzar-se sobre la relació paraula i so. 

English
Adventures

9-12 Produir missatges complexos.

Prendre i negociar decisions. 

Participar i negociar projectes temàtics en anglès.

Buscar i seleccionar informació concreta.



El Projecte

l L’ English Summer Camp no és un negoci, és un 

projecte educatiu.

l El seu objectiu és treballar els projectes dins l’AICLE 

desenvolupats per la UE per als nens de St. Quirze en 

un entorn de diversió.



English Summer Camp 2012

l Horari optatiu d'acollida: 8.00 – 9.00 h

l Horari d'entrada: 8.50 - 9.10 h

l 4 nivells del programa: 9.00 - 13.00 h

l Horari de sortida: 13.00 - 13.15 h

l Horari de dinar: 13.15 h

l Horari de sortida (2): 15.00 - 15.15 h

l Activitats de tarda : 15.00 - 17.00 h



Crocodiles P3/P4/P5*
Dates Crocodiles Crocodiles Dates

Tema Activitats

25.06.12-29.06.12 Lazy Town Carnaval al juliol i activitats de pilota.

2.07.12 – 6.07.12 The Muppets Farem titelles que parlen l’anglès. 

9.07.12 – 13.07.12 World Tribes Summer Camp Olympics (jocs olímpics del campament d’estiu).
Cada grup escollirà un país; ens fixarem en un grup indígena: la 

roba que porten, el que mengen, etc. Ens fixarem en quins països 
sobresurten en alguns deports i representarem el país mitjançant 

l’esport.  
16.07.12 – 20.07.12 Dora the explorer Gimcana. La Dora, al principi de la setmana, dona als nens una tasca 

per realitzar, enviar una carta al seu amic, i cada dia els nens han 
de fer alguna cosa per aconseguir aquest objectiu. 

23.07.12 – 27.07.12 Animal Kingdom Recerca del tresor, dia dels animals, cura dels animals.



Programa setmanal Crocodiles
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.00-9.00 Servei d’ acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’ acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’ acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’ acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’ acollida matinal (Llar d’infants)
9.00-9.30 Presentació 

del tema 
Setmanal

Escalfem 
motors i ens 
preparem per 
les activitats 

del dia

Escalfem 
motors i ens 
preparem per 
les activitats 

del dia

Escalfem 
motors i ens 
preparem per 
les activitats 

del dia

Resum  i balanç 
de la setmana

9.30-10.00 Descans Descans Excursió / 

Realització del 

projecte

Descans Descans

10.00-10.45 Classe 
d’anglès

Esport 1 / Dansa

Excursió / 

Realització del 

projecte Esport 2 /Dansa Cuina
Esmorzar

10.45-11.15 Esmorzar Esmorzar

Excursió / 

Realització del 

projecte

Esmorzar Esmorzar

11.15- 12.00 Manualitats /
Teatre

Classe d’anglès

Excursió / 

Realització del 

projecte

Classe d’anglès Recull de la 
feina  feta en 

un dossier

12.00- 12.45 Biblioteca / 
Contes / 
Pel·lícules

Jocs d’aigua

Excursió / 

Realització del 

projecte

Jocs d’aigua Teatre/ Recerca 
del 

tresor  i 
Gimcana

12.45-13.00 Valoració i comiat Valoració i 
Comiat

Excursió / 

Realització del 

projecte

Valoració i 
comiat

Valoració i 
comiat



Variant P3

l Tanmateix, el programa serà el mateix: Classes d’anglès de 30 

min. i activitats de 15-20 min. de durada. 

Rutines d’aula 
Pronúncia

Salutacions

Cançons
Rimes

Contes

Joc de rol
Petit món

Ordinadors

Realització de 
segells – 

Control del 
bolígraf

Classe d’Anglès: Combinats:

Dansa Cuina

Projectes d’art i 
construcció

Aigua / Sorra



Activitats típiques

l Cançons, cantarelles i 
rimes.

l Jocs.
l Arts i manualitats.
l Música.
l Jocs d’ordinador.
l Teatre – obres 

senzilles i titelles.



Alligators
Dates Crocodiles Crocodiles Dates

Tema Esport Activitats

25.06.12 – 29.06.12
Spy Kids

Tennis Missatges, codis i llenguatges plantejats com un joc: 
trobar pistes i entendre informació. Inventar 

artefactes per ajudar-nos amb les tasques, confiar en 
gent que no coneixem. 

2.07.12 – 6.07.12 Space 
Camp

Handbol Mirar el sistema solar; la nostra invenció anirà dirigida 
a projectes d’energia solar. El nostre projecte per 

divendres és un joc d’aliens. 
9.07.12 – 13.07.12

World 
Tribes

Bàsquet Aquest projecte està basat en els diferents estils de 
vida i habitatges; farem campaments i ens fixarem en 
les eines que cada tribu ha creat per millorar les seves 

condicions de vida.

16.07.12 – 20.07.12
Inventions

Futbol Aquest projecte és per veure les invencions a través 
del temps; ens fixarem en invencions que han canviat 

les nostres vides.

23.07.12 – 27.07.12 Pet 
Rescue 

Gymnastic Aquest és un projecte mesclat; ens centrem en els 
animals, en la seva cura i també en coses interessants 

que fan que podrien ser una bona invenció. 



Exemples de Projectes

l Space Camp

¡Fem vestits espacials

¡Setmana Ninjas: 

aprenem la cultura 

xinesa i les seves 

tradicions.



Programa setmanal Alligators

Dilluns Dimarts DimecresDimecres DijousDijous Divendres

8.00-9.00 Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)Servei d’acollida matinal (Llar d’infants)
9.00-9.45 Presentació 

del tema 
setmanal

Temàtica del 
dia – Problema 
per resoldre

Temàtica del 
dia – Problema 
per resoldre

Temàtica del 
dia – Problema 
per resoldre

Temàtica del 
dia – Problema 
per resoldre

Temàtica del 
dia – Problema 
per resoldre

Temàtica del 
dia – Problema 
per resoldre

9.45-10.15 Descans Descans

 Excursió 

DescansDescans DescansDescans

10.15-11.00 Classe d’anglès Classe d’anglès

 Excursió 

Classe d’anglèsClasse d’anglès Classe d’anglèsClasse d’anglès

11.00-11.15 Esmorzar Esmorzar

 Excursió 

EsmorzarEsmorzar EsmorzarEsmorzar

11.15-12.00 Experiments / 

Ciències / 

Matemàtiques

Esport 1/ Dansa
 Excursió 

Manualitats / 
Teatre / 

Creació de 
vídeo

Manualitats / 
Teatre / 

Creació de 
vídeo

Esport 2/ DansaEsport 2/ Dansa

12.00 -12.45 Biblioteca / 
Teatre Jocs d’aigua

 Excursió 

Jocs d’aiguaJocs d’aigua Recerca del 
tresor / Gimcana

Recerca del 
tresor / Gimcana

12.45-13.00 Valoració i 
comiat

Valoració i 
comiat

 Excursió 

Valoració i 
comiat

Valoració i 
comiat

Valoració i comiatValoració i comiat



Avaluació i seguiment

l Cada divendres  

realitzarem una 

recerca del tresor o 

gimcana. En finalitzar 

la setmana, es farà 

una valoració conjunta 

del que s’ha après.



English Adventures

l Què farem? Cada setmana 
treballarem un projecte 
diferent. Al matí introduirem el 
vocabulari i la gramàtica 
necessàries per completar el 
projecte i les diferents 
activitats: arts i manualitats, 
música, dansa i esports; tots ells 
seran parts importants per a 
completar el projecte setmanal. 
Un cop per setmana s’inclourà 
una excursió.



English Adventures
Dates CrocodilesCrocodilesDates

Tema Esport Excursió Activitats

25.06.12-29.0
6.12

I Camp Habilitats 
futbolístiques 

/ Dansa

Camp Nou P r o j e c t e a m b l a B e a v e r 
Technology Center Dallas Texas.
Tot sobre la tecnologia amb un 
simple curs d’ordinadors per nens 
d’entre 9 i 12 anys.
També utilitzarem jocs de la Wii, 
escriurem el nostre propi blog i 
pàgina web.2.07.12 – 

6.07.12
Business 
School

Handbol Sant Quirze, 
anàlisi de 
producte

I n v e n t a r e m u n p r o d u c t e i 
l ’ intentarem comercialitzar i 
vendre.

9.07.12 – 
13.07.12

Me and 
My 

Movie

Bàsquet
Rutina de 

dansa de la 
pel·lícula

Rodatge en 
exteriors

Aquest és el nostre projecte anual 
de fer una pel·lícula amb la BBC
http://downloads.bbc.co.uk/cbbc/
meandmymovie/download/howto.pdf

16.07.12 – 
20.07.12

Science 
Camp

Gimnàstica Excursió amb 
bicicleta

Cada dia durem a terme 
experiments i aprenent les bases 
del pensament científic.

23.07.12 – 
27.07.12

Pet 
Rescue

Pista i camp Complex 
esportiu de la 

UAB

Arts escèniques

http://downloads.bbc.co.uk/cbbc/meandmymovie/download/howto.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/cbbc/meandmymovie/download/howto.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/cbbc/meandmymovie/download/howto.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/cbbc/meandmymovie/download/howto.pdf


Excursions

l Aventurparc Terrassa - P3, P4, P5
l Can Jordi Granja – Tots
l Bosc Tancat / TV Sant Cugat

Walking
Library, Pet Shop, Football pitch, Radio Sant 

Quirze,Patronal 



Esports

l Els nens practicaran una hora d’esport cada dia (excepte els divendres); cada 
setmana el casal col·laborarà amb el club d’esports de l’àrea de Sant Quirze i els 
nens aprendran les habilitats bàsiques de l’esport escollit. 

l Al començament del casal els grups escullen un país i als events donen suport al 
seu país en els Summer Camp Olympics (jocs olímpics del campament d’estiu). 
També ens fixarem en els paralímpics i les dificultats que sorgeixen en practicar 
esports amb discapacitats.

     

  

        



Esports d’aigua
•  S’ofereixen dues hores d’esports d’aigua a la setmana; cada grup 

té una sèrie de  materials que es van canviant cada vegada perquè 
es mantingui l’interès en els jocs. (això depèn de la pressió de 

l'aigua a l'escola).

•  Si se’ns permet anar caminant, tenim l’opció d’utilitzar la piscina 
local pels nens d’entre sis i dotze anys.



Tarifes*
Horaris Preus

Acollida 8:00 a 9.00 10 € Setmanal

Matí 9.00 a 13:00 82 €
Setmanal

Dinar 13.00 a 15.00 7.50 € Diari

Tarda 15.00 a 17.00 25 €
Setmanal 
(Mín. 15 nens)

* Els preus inclouen les excursions, tots els llibres i materials utilitzats i 
el berenar en el torn de tarda.



Equip

l L’equip de professors és del St. Patrick’s College 
de Dublin. 

l 6 professors irlandesos (educació primària, 4 
qualificats i dos cursant segon)

l Professors d’esport qualificats
l 6 professors de català i anglès 
l 1 administrador
l 1 director
l 1 especialista en arts i manualitats



Equip

lEls professors treballen en grups de dos: 
un nadiu anglès i un parlant del català. 

lEls professors d’esport son assistits pel 
parlant de català. 

lP3 tenen una ràtio d’entre 1 i 6 nens per 
professor, amb un assistent que ajudi a 
canviar-se. 



Material diari

Jocs d’aigua

- Tovallola
- Banyador
- Xancletes 
- Una gorra
- Crema protectora solar

Excursió

- Esmorzar
- Roba i calçat còmode per caminar
- Crema protectora solar
- Una gorra
- Una cantimplora o ampolla d’aigua

Cuina/ Pintar - 0



Si tens dubtes o vols saber-ne més,
vine a la sessió informativa  

T’hi esperem!


