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LA NOSTRA FÓRMULA
ANGLÈS + PISCINA + ESPORTS
Amb el casal en anglès a Can Llança, els nens i nenes aprenen anglès i es relacionen amb
altres nens de la seva edat tot aprofitant l’entorn, tant a les classes com als tallers, les
activitats a l’aire lliure i les magnífiques piscines.
Es fan classes d’anglès en grups per edats per ampliar coneixements i vocabulari. Cada
setmana té un enfocament lingüístic amb un fil conductor:
Setmana 1 (22/06-26/06) – Ready, steady, go!
Setmana 2 (29/06-03/07) – Brave explorers
Setmana 3 (06/07-10/07) – Welcome to the jungle!
Setmana 4 (13/07-17/07) – Circus wonders
Setmana 5 (20/07-24/07) – Daring detectives
Setmana 6 (27/07-31/07) – Creative chefs
A més, es complementa amb manualitats per
estimular la seva creativitat, treballar les habilitats
bàsiques i consolidar l’anglès que aprenen en les
activitats o dinàmiques.
Els principals objectius són: gaudir de l’aire lliure tot practicant jocs i esports, la immersió en
l’anglès de manera lúdica i relacionar-se amb nens i nenes de la seva edat a través de les
activitats. A llarg de tot el dia els nens i nenes estaran amb professors Happy English que
tenen un nivell mínim Advanced d’anglès i estan qualificats com a monitors de lleure.

HORARIS ORIENTATIUS
Al matí, els horaris es divideixen en tres franges: una
classe d’anglès d’una hora i mitja, una activitat diferent
cada dia d’una hora (jocs, excursió, esports...) i una
última hora de piscina. Per als qui es quedin a la tarda:
després de dinar tindran una estona tranquil·la de
dinàmiques de grups i les dues darreres hores seran de
jocs, tallers o activitats temàtiques més mogudes i, tres
dies a la setmana, una hora de piscina.
Dilluns

Dimarts

Dimecres

09:00-09:15

Joc benvinguda

Joc benvinguda

Joc benvinguda

09:15-10:45

Classe d’anglès

Classe d’anglès

Classe d’anglès

10:45-11:15

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11:15-12:00

Jocs

Esports

Excursió

Recerca del tresor

12:00-13:00

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

13:00-13:30

Piscina/Estona lliure

Piscina/Estona lliure

Piscina/Estona lliure

Piscina/Estona lliure

Piscina/Estona lliure

13:30-14:30

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

14:30-15:00

Relax + Dinàmiques de
grup

Relax + Dinàmiques de
grup

Relax + Dinàmiques de
grup

Relax + Dinàmiques de
grup

Relax + Dinàmiques de
grup

15:00-16:00

Fun & games

Arts & Crafts

Experiments

16:00-17:00

Happy Hippy Hour + Make
up & Songs

Piscina

Piscina

* El dia del MATÍ SORPRESA! pot variar en funció de les necessitats requerides.

Dijous

Divendres
Joc benvinguda

MATÍ SORPRESA!*

Esports
+
Water games

Classe d’anglès

Body & Soul

Piscina
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ACTIVITATS
Les diferents activitats previstes al casal es realitzaran en grups, d’acord amb les edats dels
nens i nenes, durant la setmana:
MATÍ:
•

•
•
•
•

Classes d’anglès: cada matí els nens i nenes faran
classes d’anglès en grups reduïts per edats, amb activitats
variades sobre la temàtica de la setmana.
Jocs i esports: jocs en grup a l’aire lliure i partits de
diversos esports.
Parc infantil: els més petitons tindran la seva estona per
jugar al parc infantil (a l’hora d’esmorzar, etc.)
Gimcanes i recerques del tresor: en el bosc i per grups
faran gimcanes i recerques del tresor.
Piscina: cada dia ens podrem refrescar a la piscina de
Can Llança (piscina gran, tobogans i piscina petita, segons
edats i habilitats dels nens).

L’HORA DE DINAR: també la considerem com una activitat en
si. Els alumnes aprenen cançons en anglès relacionades amb
la taula i es comuniquen amb els monitors en aquest idioma. I
tot, amb un bon dinar casolà cuinat a Can Llança mateix.
TARDA:
•
•
•
•
•
•
•

Fun & games: jocs tradicionals i d’exterior, com fet i amagar, el joc del mocador, picaparet,
arrancacebes...
Arts & Crafts: farem volar la imaginació i desenvoluparem la creativitat dels nens amb tot
tipus de materials: tallers de fang, pintura, manualitats...
Water games: per fer passar la calor, què millor que jugar amb pistoles d’aigua, o bé una
bona ruixada amb mànega i persecucions fins quedar ben xops.
Happy Hippy Hour + Make-up & Songs: ens farem trenes als cabells, braçalets, collarets
d’amistat... I muntarem un taller de maquillatge interactiu combinat amb danses en anglès.
Body & Soul: jugarem i treballarem la connexió entra ment i cos de forma divertida a través
del ioga, l’acroioga, el taitxí, i exercicis d’equilibri i de meditació.
Experiments: a partir d’elements de la natura i de materials diversos, experimentarem per
descobrir les sorpreses i la màgia que s’amaga al nostre entorn.
Piscina: alguns dies a la tarda, sobretot si fa molta calor, ens remullarem més!
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INSCRIPCIÓ
•

Durada del casal:

6 setmanes: del 22 de juny al 31 de juliol.
No és obligatori fer totes les setmanes ni fer-les
seguides, però recomanem fer almenys 2 setmanes
consecutives perquè d’aquesta manera s’afavoreix
la immersió.
S’aplicarà un descompte del 8% a les inscripcions
de 5 o més setmanes o de 2 o més germans.
•

Preus (per setmana):

Setmana de 4 dies (4 laborables + 1 festiu Setmana 22/06 – 26/06):
-

de 9:00h a 13:00h: 74,80€
de 9:00h a 15:00h (inclòs el dinar): 117,60€
de 9:00h a 17:00h (inclòs el dinar): 138,80€

Altres setmanes (5 dies laborables):
-

de 9:00h a 13:00h: 93,50€
de 9:00h a 15:00h (inclòs el dinar): 147€
de 9:00h a 17:00h (inclòs el dinar): 173,50€

Servei d’acollida de 8:00h a 9:00h: 26,50€/setmana per franja horària (a partir d’un mínim de
5 nens per formar un grup). 21,20€/setmana de 4 dies.
•

Procés d’inscripció:
1- Trucar a Cambridge School (93 579 44 51) o bé adreçar-se personalment a qualsevol
escola de Cambridge School per donar les dades i sol·licitar plaça.
2- Omplir el full d’inscripció proporcionada i lliurar fotocòpia de la targeta sanitària i una
fotografia.
3- Fer el pagament d’una setmana per avançat.
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QUÈ CAL PORTAR?
Durant el casal d’estiu dels vostres fills, nosaltres vetllem per la seva seguretat i el benestar.
Aquí teniu una explicació dels punts més importants. Agraïm la vostra col·laboració.
• Els vostres fills han de portar:
- Esmorzar*
- Una gorra (per a les estones que passem a
fora)
- Crema solar posada
- Repel·lent de mosquit posat
- Bambes o calçat còmode
- Per a la piscina, xancles o sandàlies d’aigua,
banyador i una tovallola.
*Cada matí farem un descans d’uns 30 minuts
a les 10:45h per esmorzar. Encara que el vostre
fill hagi esmorzat a casa (fet que considerem
necessari), aconsellem que també porti un
entrepà petit, una peça de fruita o unes galetes i
aigua o suc per al descans.
Si us plau, marqueu totes les pertinences
dels vostres fills amb el nom i cognom.
RECORDEU…
• L’hora de recollida dels nens
A les hores de recollida (segons si el vostre fill
només assisteix al matí - 13:00h, es queda a
dinar - 15:00h o bé es queda tot el dia 17:00h), els nens i els monitors es reuniran al
punt de trobada, davant l’església d’Alfou. Si us
plau, sigueu puntuals.
• Indicacions
No es permet que els nens i nenes portin còmics, llibres, jocs electrònics, etc., ja que no són
bons vehicles per practicar l’anglès oral ni relacionar-se entre ells. També recomanem que els
nens no portin diners, perquè no en necessiten i els poden perdre.
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EL NOSTRE EQUIP

El nostre equip del casal d’estiu en anglès a Can Llança està format per Arantxa Medina,
directora del casal amb la titulació de directora de lleure, diversos anys d’experiència en el
camp i el nivell Advanced d’anglès, i els monitors, que són professors Happy English i
addicionalment amb la titulació de monitors de lleure.
Els professors Happy English són joves responsables i dinàmics amb un alt nivell d’anglès
comprovat per Cambridge School. Tots ells tenen experiència treballant amb nens i reben una
formació continuada i sistemàtica en les millors tècniques per fomentar l’aprenentatge de
l’anglès.
Per tant, estan qualificats i tenen experiència tant per a l’ensenyament de l’anglès com per al
monitoratge d’activitats lúdiques per a nens.
Al casal, les classes d’anglès de cada setmana són diferents, enfocades cap a la temàtica
setmanal, on els nens/es aprenen vocabulari relacionat amb aquest tema i treballen a través
d’un booklet específic, que porten a casa a finals de setmana. A més, també fan un projecteresum cada divendres per practicar allò que han après.
•

Què és Happy English?

En col·laboració amb Cambridge School, Happy English
ofereix classes extraescolars d’anglès des de P3 fins a 6è de Primària,
en diferents versions com: anglès lúdic, anglès complet, anglès per a
secundària, menjador en anglès, auxiliar de conversa i Happy English
at home. Més informació a www.happyenglish.cat
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QUÈ EN DIUEN ELS PARES
En acabar els casals, sempre fem un qüestionari de satisfacció, i aquestes són algunes de les
opinions que ens han fet arribar les famílies:
•

“És la primera vegada que el nen gaudeix d'un casal. Ha tingut molt bon rotllo amb el
monitor i ha demanat tornar l'any vinent. Amb això ho dic tot!”

•

“Ha fet nous amics, no coneixia ningú, i s'ho ha passat bomba! Molt bé!”

•

“La felicitat dels nostres fills es tradueix en la cara que fan. Quan entren i surten del casal
sempre ho fa amb un somriure!”

•

“A destacar el nivell d'anglès i que als monitors els agraden els nens. Això es nota!”

•

“El casal d’estiu continua amb la línia de qualitat i aprenentatge de les extraescolars que
ofereix durant la resta de l’any.”

•

“El meu fill s’ha motivat per aprendre anglès. Abans no li interessava i ara en vol aprendre
més.”

•

“Tant per la nostra part com per la del nostre fill, tots estem molt contents amb el casal, el
menjar i, especialment, amb tots els monitors i companys. Així va ser l’any passat, per això
hem repetit, i el pronòstic sembla que serà el mateix.”

•

“Moltes activitats dinàmiques i que agraden als nens.”

•

“El meu fill s'ho ha passat molt bé. Agraeixo la feina dels monitors i monitores!”

•

“Ha estat un casal molt divertit i didàctic per als nens. S'ho han passat molt bé!”

•

“Ha complert les nostres expectatives. Tot molt bé!”

•

“Es percep molt bon ambient! Instal·lacions impecables i molta energia positiva!”

•

“Es nota els anys d'experiència que tenen en aquest tipus d'activitats. Moltes felicitats per
la feina feta i bones vacances merescudes!”

•

“Agraïts a tot l'equip per tenir cura dels nostres fills, i per la dedicació i professionalitat de
tots. Fins l'any que ve!”
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SOBRE CAMBRIDGE SCHOOL
Fundada el 1984, Cambridge School (www.cambridgeschool.com) és la principal escola
d’idiomes per a nens, adolescents, adults, empreses i escoles del Vallès Oriental, amb centres
a Granollers, Mollet, Cardedeu, La Garriga, Caldes de Montbui, Sant Celoni, La Roca, Parets,
Llinars i Vilanova del Vallès.
Tots els nostres professors són nadius i compten amb titulació universitària i títol de professor
d’idiomes en la llengua que imparteixen. La nostra metodologia d’aprenentatge permet que els
nostres alumnes utilitzin la llengua des del primer dia de classe. A més, preparem per als
exàmens oficials de Cambridge i comptem més de 4.400 exàmens aprovats des de l’any 2000.
Des de ja fa anys, a Cambridge School –en col·laboració amb l’equip de Happy English– tenim
experiència en organitzar casals tant a les nostres escoles com a cases rurals. Gràcies al nostre
coneixement en ensenyar a nens, podem oferir una experiència variada i entretinguda en
anglès a l’estiu, al voltant d’activitats educatives, creatives, lúdiques i artístiques. Centenars de
nens i nenes de 3 a 12 anys han pogut gaudir de les nostres activitats lúdiques d’estiu al
mateix temps que s’han seguit familiaritzant amb la llengua anglesa.
Actualment oferim dos casals a l’estiu: el de Can Llança i un a Can Sala (Montornès del Vallès).

Cambridge School Granollers
Plaça Porxada, 39
Granollers
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SOBRE CAN LLANÇA
El casal es realitza a la masia rural de CAN LLANÇA – SANT JULIÀ D’ALFOU, al terme municipal
de Sant Antoni de Vilamajor (http://www.canllanca.com). Can Llança és una masia rural –
restaurant que compta amb grans piscines i tobogans, grans sales per fer activitats artístiques i
lingüístiques i un entorn amb parc infantil, bosc, pista de bàdminton/vòlei, taula de ping-pong i
futbol. A més, compta amb una cuina casolana per llepar-s’hi els dits.
•

Fotografia de les instal·lacions:

• Com arribar-hi:
La masia es troba a l’avinguda Alfou
s/n, dins la urbanització Sant Julià
d’Alfou, de Sant Antoni de Vilamajor, a 8
minuts de Cardedeu i 6 de Llinars del
Vallès.
S’hi arriba per la C-251 (Ctra. de
Granollers a Sant Celoni), agafant un
trencant en la primera rotonda en
direcció la urbanització Sant Julià
d’Alfou. La mateixa carretera és l’av.
Alfou, que portarà fins l’església, al
costat de la masia.

