Preguntes més freqüents
P: Quants nens hi ha a cada grup?
R: Hi ha una ràtio d’un mestre per cada sis nens a P3, un per cada vuit a P4 i P5 i un mestre per cada vuit nens per la resta
de nivells.
P: Parlen català o castellà els mestres?
R: Per cada grup, hi haurà dos mestres que treballaran junts: un de parla anglesa natiu i un altre que parla català o castellà
fluidament, sigui anglès natiu o no.
P: Quina és la llengua utilitzada a l’aula?
R: Les classes són donades en anglès, però els nens entre ells es comuniquen en català; tot i així, els mestres fan el
possible perquè els nens utilitzin al màxim la llengua anglesa, a través de diversos jocs i competicions.
P: Els grups d’edat se separen per a realitzar les classes?
R: En la primera hora del dia, els grups treballen de manera separada, però en la segona i tercera hora aquests es poden
barrejar segons l’activitat a portar a terme. Les excursions i altres activitats, com els jocs d’aigua o el teatre, involucren tot
el casal.
P: És possible deixar al meu fill/a al menjador esporàdicament?
R: Sí, sempre i quan es notifiqui abans. No hi haurà descomptes de cap tipus en aquests casos.
P: Qui s’encarrega del càtering del menjador?
R: Se n’ocupa l’empresa ISS ACTIVA cuina propia
P: Per què el preu és 1€ més que que durant els que al curs escolar.?
R:El nombre de nens amb el qual treballem al casal, és molt més inferior que durant els que tenim al curs. La normativa
que cobreix els casals és diferent que la que regeix en els menjadors escolar. En aquest cas la ràtio és d'un monitor per
cada 10 nens, mentres que la ràtio de menjador escolar poden ser 1 monitor per cada 30 nens. El casal no treu cap
benefici amb el tema del menjador.
P: S’examina el nivell d’anglès dels nens?
R: No, els nens es divideixen per grups d’edat. Tot i així, cada grup d’edat es subdivideix en dos subgrups sense que els
nens s’adonin d’aquesta divisió cosa que permet als mestres adaptar el nivell segons les necessitats del grup, sempre
vetllant per treure el millor de cada grup. De manera que els nens que tenen dificultats amb l’anglès reben un suport
extra, sense descuidar els que ja tenen un bon nivell perquè no s’avorreixin.
P: Dins el grup English Adventures, no hi ha una diferència massa gran d’edat entre els nens? (uns tenen 9 anys i uns altres 11)
R: El grup English Adventures fan classes d’anglès als matins que serveixen per introduir el tema setmanal. El fet de
treballar per projectes ens permet atendre les necessitats de tots els nens i nenes; així doncs, mentre els més grans estan
constantment aprenent noves coses, els més petits no són descuidats en cap moment i no es permet que quedin
endarrerits o perduts.
P: Per què hi ha tan poques places disponibles?
R: Perquè la ràtio de mestres per estudiant és alt. Creiem que d’aquesta manera podem oferir un entorn d’aprenentatge
de més qualitat tot mantenint la intimitat i el caliu d’un petit casal.
P: En el cas de la setmana de 'biking' La bici s'ha de portar cada dia, tindreu bicis per aquella setmana o be és pot deixar el primer
dia i recollir l'últim dia.
R: Els nens porten les seves bicicletes en un dilluns i recollir-los de nou divendres.

P: Té el curs de premonitors el mateix preu que el casal?
R: No, el curs de premonitors té un cost de 56€ a la setmana, i no inclou les excursions, ja que són opcionals per aquest
grup. El grup de premonitors consisteix en 4 hores setmanals de classes d'anglès tradicionals, English for Movers de
Cambridge, i 4 hores de Young Leaders con Brenda ( en angles). Els nens i nenes també tindran 6 hores a la setmana de
classes per poder fer de monitors amb l Merche Corzo, directora del casal. (aquestes 6 hores, serien en català)

