Curs de pre-monitors
Dins del nostre casal, oferim també un nou projecte de "pre-monitors" per alumnes de 11 a 14 anys,
que estaran supervisats per la directora del camp Merche Corzo. Els alumnes tindran una hora
d'anglès al dia en el nostre English Summer Camp, i la resta d'hores podran exercir de monitors
col·laborant conjuntament amb els mestres responsables dels grups per tal d'ajudar-los i donar

L'objectiu principal de L'English Summer Camp, és crear entre els nens i nenes un ambient
d'aprenentatge on aquests i aquestes són encoratjats i motivats per pensar creativament,
analitzar, negociar, col·laborar i comunicar-se activament. Aquestes habilitats socials i creatives

assistència en diferents activitats.
Els professors principals seran natius en lloc de professors especialistes en la matèria (esport, art,
dansa, etc.)

generalment, són generalment passat per alt al currículum educatiu de les escoles, però són
habilitats imprescindibles per preparar els nostres nens i nenes en el seu futur camí cap a
l'aprenentatge.

Esports
L'estiu és una època excepcional per tal de moure's i practicar diferents activitats físiques i que
impliquin moviment. Cada setmana dins del programa del Summer Camp, es podrà gaudir d'una
col·laboració de diferents entitats esportives que aportaran al programa diferent coneixement
esportiu per tal que els nens i nenes en gaudeixin de la millor manera. Tennis, Futbol, Gimnàstic,
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Basquet, natació i Habilitats amb la bicicleta, així com la dansa, el ball i la psicomotricitat, són un dels
diferents exemples dels esports que es treballaran. Aquest any, l'activitat de piscina no tindrà cap
tipus de cost addicional, però com sempre, si que es tindrà l'opció de decidir si el nen assisteix o no a

Serious Fun és un programa dissenyat per desenvolupar aquest tipus d'habilitats vitals en els
nens i nenes d'una manera dinàmica i divertida.

l'activitat.

Excursions

Prenent com fil conductor "the World Cup" cada grup tindrà assignat un país, el propòsit

Els nens i nenes cada setmana tindran l'ocasió d'anar d'excursió. Un cop cada 15 dies, aquesta tindrà

principal d'aquest serà crear entre els diferents membres de casa equip, un sentiment

més llarga distància i es llogarà un autocar. Dues de les excursions que estan planificades són anar al

grupal i de pertinença que els ajudi a fer nous amics i conèixer altres nens i nenes de

Circ, i anar al Canal Olimpic, així com la nostra anual visita al Farm Car Jordi in Rubí. El preu de les

diferents escoles. Cada setmana es prepararan un seguit d'activitats relacionades i

excursions també ve inclòs dins del preu del casal.

desenvolupades en base el tema central.

Exemples de nous projectes

Per a més informació, per a una completa relació dels temes i esports que tractarem
Master Chef® és un dels magnífics exemples on a

durant

diferents nivells els nens i nens poden negociar per tal

www.cocoenglish.wordpress.com o enviar un correu demanant informació a

d'escollir diferents ingredients per tal de crear i preparar
una recepta d'un plat .
Makey Makey és un instrument que permet transformar en electrònic qualsevol objecte connectant un
comandament per cable. La revista "Time" l'ha valorat com una de les 15 millors joguines per a "petits
genis". Cada grup, durant una setmana tindrà l'oportunitat d'inventar un ús diferent pel Makey, l'ús més
inesperat serà el millor.
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Calendari
Del 25 de juny al 31 de juliol.
Inscripció : del 19 de maig al 30 de maig.
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