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PREGUNTES FREQÜENTS SUMMER FUN2020  

 

Idioma: 

 La comunicació amb els infants és en anglès? Sí, els monitors i monitores s’adreçaran 

al vostre fill/a en anglès durant totes les activitats del casal, ja que es tracta d’un mètode 

immersiu.  

 Si el meu fill/a no és alumne de Kids&Us, com podrà entendre els monitors/es? El casal 

segueix la metodologia Kids&Us, que treballa amb la contextualització de l’idioma. 

Escoltant una combinació de paraules en diversos moments i contextos l’infant acaba 

entenent el seu significat.  

 Hi haurà classe d’anglès? No, el Summer Fun és un casal d’estiu amb l’anglès com a 

llengua de comunicació, però dins les activitats programades no hi ha classe d’anglès 

com es concep dins el mètode tradicional. A Kids&Us transmetem l’anglès a través de 

jocs, cançons i activitats estimulants pensades per a cada edat.  

 Si no sé anglès podré parlar amb algú a l’entrada i la sortida del casal? Aquells monitors 

que en sàpiguen parlaran amb vosaltres en català o castellà sempre que els nens no 

siguin presents. En cas que ho siguin podreu parlar amb la directora del casal o bé amb 

la directora de Kids&Us El Masnou en català o castellà. 

 

Inscripcions: 

 Podem apuntar-nos només una setmana? Sí, podeu apuntar-vos les setmanes 

concretes que ho desitgeu.  

 I si el meu fill s’ho passa molt bé, puc ampliar el nombre de setmanes durant el Casal? 

Sí, ho podreu fer sempre que quedin places. És aconsellable que en aviseu com a molt 

tard el dijous de la setmana anterior per tal de poder preparar el material necessari i 

quadrar grups i monitors. 

 

Instal·lacions: 

 Com controleu que els nens puguin sortir de les instal·lacions del Casino durant el dia?: 

Les instal·lacions del Casino només estan ocupades pel Casal, no estan obertes al públic 

en el nostre horari. La Direcció del Casal s’ocupa de obrir les portes per gestionar les 

entrades al matí i les sortides a les franges horàries establertes. La resta del dia, les 

instal·lacions estan tancades. 

 

Grups: 

 El meu fill/a tindrà una atenció personalitzada? A Kids&Us treballem amb grups 

reduïts, de manera que hi hagi més oportunitats per a interactuar en anglès 

directament. En condicions normals el rati que marca la llei és el de 10 alumnes per cada 

monitor. Les circumstàncies del COVID pot ser que limiti la ratio a 5-6 alumnes per 

monitor. 
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Activitats: 

 I si el meu fill no vol fer alguna de les activitats?: No passa res. El convidarem a fer-la i 

intentarem engrescar-lo, fer-li veure que s’ho passarà molt bé però si tot i així no vol, 

no el forçarem.  

 

Al·lèrgies: 

 I si el meu fill té una intolerància o al·lèrgia alimentaria?: Cap problema. Al omplir la 

inscripció la faràs constar i en duem un registre per tal de ser el màxim de rigoroses amb 

aquest aspecte. 

 

Informació: 

 Podré conèixer les activitats diàries que es facin durant la setmana? I tant, el Summer 

Fun té un blog privat on podreu veure amb regularitat què han fet aquell dia els infants 

del casal. A més a més rebreu sempre que considerem necessari, comunicacions per 

Mail amb avisos i recordatoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


