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Us agradaria fer un casal d’estiu alhora que apreneu anglès? A Learning S Cool som conscients que 
l’estiu és un temps d’esbarjo i és per això que hem dissenyat les nostres activitats per fer que aquest 
temps de lleure esdevingui un temps d’aprenentatge significatiu. L’anglès serà la llengua vehicular en 
tot moment. 
 
Al Summer Camp tots els dies seran diferents. Hi haurà però algunes activitats que es faran de forma 
regular a diari.  
 
Cada dia començarem la jornada donant la benvinguda als infants i informant-los de les activitats i 
dels objectius que es treballaran al llarg del dia. És important que els participants sàpiguen el que 
faran per tal de prendre consciència del que s’espera d’ells en tot moment. Després d’aquesta estona 
de presentació i reflexió començarem amb les activitats programades. 
 
En el conjunt de la setmana els participants faran tallers d’expressió artística (pintura, escultura, 
manualitats, música), d’experiments, d’expressió corporal (teatre, dansa...), esports exteriors, jocs 
d’aigua i jocs de taula.  
 
Dinarem a les 13:30 aproximadament. Desprès de tenir una estona lliure, continuarem amb les 
activitats de la tarda.  
 
Programa orientatiu d’una setmana al Summer Camp 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 Welcome 
 

Manualitats i 
Jocs d’exterior 

Welcome 
 

Activitats 
lúdiques 

Welcome 
 

Taller de 
ciència 

Welcome 
 

Taller de 
música 

Welcome 
 
Taller de cuina 

10:30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:00  
Jocs d’aigua 

 

 
Jocs d’aigua 

 

 
Jocs d’exterior 

 
Jocs d’aigua 

 

 
Activitats 
esportives 

13:30 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

14:30 
 
 
 

Storytime  
 

Activitat 
artística 

Jocs de taula  
 
Taller de màgia  

Storytime  
 

Taller de cuina 

Jocs de taula  
 

Manualitats 

Storytime 
 

Activitat 
artística 

16:30 Sortida Sortida Sortida Sortida Sortida 

 
*Aquesta programació és orientativa, està oberta a canvi. 
 
Inscripcions 
En cas que estigueu interessats, envieu un mail a info@learning-s-cool.com indicant el vostre interès 
i us enviarem el full d’inscripció. 

 
 

Happy Summer Holiday!!! 
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