
ESTIU 2019 



1.	QUINS	SÓN	ELS	NOSTRES	CASALS	D’ESTIU?

Els Summer Fun i les Fun Weeks són casals de 
lleure pensats perquè els infants Kids i no Kids

gaudeixin de l’estiu a través d’activitats de lleure, 
vivencials i enriquidores amb l’anglès com a llengua 

vehicular (immersió lingüística). 



2. ORGANITZACIÓ DELS CASALS
30 places màxim per setmana
Cada 10 nens i nenes à 1 monitora
Grups i guies diferenciades per edats



3. EL NOSTRE EQUIP
Teachers del nostre centre
i amb experiència en casals

d’estiu
100% de les monitores titulades en lleure
Formació específica Kids&Us



SUMMER FUN



Welcome activities

ACTIVITATS SUMMER FUN

Storytime + Activitats de la temàtica
(Activitats pedagògiques)

Secret Character
Personatge sorpresa per als més petits 

3-4 anys (P3)   5-6 anys (P4 i P5)   7-9 anys (1er–3er)     

10-12 anys (4rt – 6è)

Outdoor games i activitats estrella
Gimcanes i jocs organitzats adaptats a cada grup i edat i relacionats amb 
la temàtica.

Morning trip
Sortida matinal pel barri a partir de 1r.

Fun Book



Song & Dance. Cançó i balls amb cançons Kids&Us.

MÉS ACTIVITATS SUMMER FUN

Jocs d' aigua Free time workshops. Tallers de migdia

Crafts 3D and costumes

Friday Party! Festa de comiat amb els pares. 
Petita representació dels infants: cançó, ball i un petit discurs depenent de l’edat i el nivell.

Excursió de dia. Excursió fora de l’escola. Ens enduem pícnic per dinar fora.



SETMANES SUMMER	FUN	

1a	set	juliol	(1	– 5) MONSTERS

2a	set	juliol	(8	– 12) MOUNTAIN	ADVENTURES

3a	set	juliol	(15	– 19) FARMYARD

TEMÀTIQUES

4a	set	juliol	(22	– 26) UNDER	THE	SEA



4. ACTIVITATS SUMMER FUN

Day	trip
Cada	setmana es	realitzarà una	excursió en	un	entorn diferent.	
Aquestes sortides estan adaptades a	les	edats i	interessos dels
infants.
Crafts and	costumes

Activitats plàstiques inspirades en	la	temàtica setmanal,	que	ens
permetran interactuar	en	anglès en	un	context creatiu.



TIMETABLE DIARI 
Per franja d’edat



TEMÀTIQUES  SUMMER FUN

MONSTERS
De	l’1	al	5	de	juliol
Descobrirem	els	
monstres	que	s'amaguen	
al	Summer Fun i	els	
caçarem	a	tots	per	viure	
un	munt	d'aventures	
inoblidables	amb	tots	
ells.	



TEMÀTIQUES  SUMMER FUN

MOUNTAIN	ADVENTURES	
Del	9	al	12	de	juliol
Al	cim	de	la	muntanya	s'hi	
amaguen	moltes	
sorpreses	que	
desvetllarem	en	aquesta	
setmana	de	Summer Fun!	
Una	aventura	descobrint	
els	misteris	de	la	
muntanya	i	rutes	
insospitades.	



TEMÀTIQUES  SUMMER FUN

FARMYARD
Del	15	al	19	de	juliol
Aquesta	setmana	ens	
convertirem	en	grangeres	
i	grangers	i	viurem	mil	
aventures	amb	els	animals	
de	la	granja.	



TEMÀTIQUES  SUMMER FUN

UNDER	THE	SEA
Del	22	al	26	de	juliol
Les	activitats	més	
refrescants	arriben	al	
Summer Fun!	Amb	Under
the sea descobrirem	tots	
els	secrets	i	personatges	
que	s'amaguen	al	fons	del	
mar	i	que	ens	faran	
remullar	sense	parar.



ENTRADES I SORTIDES

- Hora d’entrada
- Informar de medicaments, dormir...
- Sortida
- Taulell d’anuncis



QUÈ CAL PORTAR?

- Esmorzar
- Banyador,	tovallola i xancles de	piscina	
- Roba còmoda i gorra
- Pels grups de	P3	à llençol
- Crema	solar	posada
- Bata
- Per	a	les	sortides:	dinar	(si no	es queden
a	dinar)	i aigua.



Summer Fun
Opció A	:	5	dies de	9-17	h	(amb dinar):	

Alumnes de	Kids&Us o	de	La	Valira:	145	€

No	alumnes:	152	€

Opció B	:	De	9	h	a	13	h	i	de	15	h	a	17	h,	excepte	un	dia	de	9	h	a	17	h	
(dia	de	l'excursió).	Aquesta	opció	no	inclou	el	menjar	i,	per	tant,	el	
dia	de	l'excursió	hauran	de	dur	el	seu	propi	àpat.

Alumnes de	Kids&Us o	de	La	Valira:	120	€

No	alumnes:	128	€

Acollida de	8h	a	8.45h	:	2	€/dia
DESCOMPTES	ADDICIONALS	(ACUMULABLES):

Germans:	-5%
A	partir	de	la	segona	setmana:	-5%

PREUS I HORARIS



Els preus oferts inclouen:

Assegurança d’accidents i  de responsabilitat civil.
Material utilitzat.

Una sortida setmanal 
Dinars.
Una samarreta per cada infant i setmana.
Àudio amb les cançons treballades durant la setmana.

1 Fun Book (llibre d'activitats en anglès)

PREUS I HORARIS: Què inclou?



www.kidsandussummerfun.com

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

WEB PRÒPIA DEL CASAL

Inscripcions Online

Comunicació amb les famílies
Hi trobareu informació diària i puntual de totes les activitats que es fan al 
casal:  

- Menús,  
- Excursions,  
- Horaris,  
- Blog (actualització diària amb fotos i activitats del dia a dia del casal)

Correus electrònics informatius a les famílies recordant informacions 
importants com sortides i altres activitats.



TRETS DIFERENCIALS

Experience the English way“

“
• Lorem ipsumImmersió lingüística

Exposició al idioma

Activitats de lleure 100% en anglès

Material didàctic únic, propi i exclusiu

Monitors titulats i formats, i amb experiència a Kids&Us



Mostra enquesta: enviada a les 3.250 famílies usuàries dels casals Summer Fun de Kids&Us. 
Índex de resposta: 30%

FACTOR DE SATISFACCIÓ

95% de les famílies voldria repetir l’experiència

93% de  les  famílies  considera  que  els  seus  fills 
han millorat els seus coneixements d’anglès gràcies 
a Summer Fun

Mostra enquesta: enviada a les 3.250 famílies usuàries dels casals Summer Fun de Kids&Us. 
Índex de resposta: 30%



VIDEOCLIP
SUMMER	FUN	2019

VOLS VEURE-HO?




