
Realitzat per: 
Tel. 93 481 74 75
Mail: d.estiu@kith.es 

Inscripcions
 
 
Les inscripcions començaran el proper dimarts 28 de maig a les 9h. 
Teniu dues opcions: 

· Presencialment a l’OIAC (Oficina d’informació i atenció ciutadana). 
  Pl. de la Vila, 1. 

· Per internet al web www.online.elprat.cat. (És recomanable que el pare 
  o mare es doni d’alta al web abans de l’inici del període d’inscripcions).



     El Summer School 
 
És on moltes famílies troben el lloc ideal perquè els seus 
fills/es es diverteixin i aprenguin anglès durant les vacances 
d’estiu en un entorn que els és molt proper i familiar.
 
     Equip 
 
Lʼequip del Summer School estarà format per un grup de 
monitors/es i una directora que supervisarà i coordinarà els 
aspectes organitzatius de les activitats i que serà el referent 
de les famílies. 
 
     Centre d’interès 
 
És el mètode educatiu que uneix totes les activitats del 
casal i té una finalitat educativa, engrescadora i participativa 
que respon als interessos reals dels infants. 
            

         
     

     
     

     Activitats, sortides i excursions  
 
Classes d’anglès matinals, tallers, manualitats, jocs d’aigua 
i de taula, esports, cinema, karaokes, gimcanes... són 
algunes de les activitats que l’alumnat realitzarà durant el 
Summer School sempre en llengua anglesa. 

· 1 excursió quinzenal amb autocar i entrada.
  (Setmanes 1, 3 i 5).
· 1 sortida de matí quinzenal amb transport públic sense  
  entrada (Setmanes 2 i 4).
· 2 sortides a peu setmanals a la piscina del Poliesportiu  
  Municipal pel matí (Primària). Sortides d’1h. 
 
     Around the world
 
Tens esperit aventurer? Vols descobrir llocs fabulosos? Vols 
conèixer cultures exòtiques? Uneix-te aquest estiu al nostre 
equip d’exploració i visita els llocs més sorprenents del 
planeta. Cada setmana viurem una aventura en un continent 
diferent: descobrirem els secrets de les piràmides, ballarem 
amb els maoris, construirem un drac xinès, creuarem la selva 
amazònica, farem màscares africanes i aprendrem jocs i 
cançons d’arreu del món. T’esperem!
 
     Anglès 
 
L’aprenentatge d’un idioma és sempre una gran experiència 
i, fer-lo de manera amena i divertida en un Summer School, 
sovint es converteix en un record inoblidable.
Conscients de la importància de l’aprenentatge d’una llengua, 
cada dia farem activitats en anglès amb el nostre professorat 
especialitzat. A més a més, totes les activitats es duran a terme 
en llengua anglesa.

     El Summer School s’estructura 
     en 5 torns diferents 
 
 1r torn: . 
 Del 25 al 28 de juny · North America 
 Canada, USA & Mexico 
 
 2n torn:   
 De l’1 al 5 de juliol · South America 
 Ecuador, Peru & Brazil  
 
 3r torn: 
 Del 8 al 12 de juliol · Africa 
 South Africa, Kenya & Madagascar  
 
 4t torn:   
 Del 15 al 19 de juliol · Oceania  
 Australia, New Zealand & Polynesia
 
 5è torn: 
 Del 22 al 26 de juliol · Asia 
 Japan, China & India 
 
Pensant en les necessitats específiques de cada infant en
particular, hi ha diferents horaris a escollir: 

A. Casal (de 9h a 13h)
B. Casal + menjador (de 9h a 15h)
C. Campus (de 9 a 17h, inclou menjador)

      Servei d’acollida  
Per a totes les famílies que ho necessiteu, posem a la 
vostra disposició un servei d’acollida (matins de 8h a 9h).
Per dur a terme aquests serveis caldrà partir d’un mínim 
de 10 infants. 
 
     Servei de menjador  
El Summer School disposa de servei de menjador de 13h 
a 15h (cuina pròpia). El monitoratge es porta a terme amb 
els mateixos monitors/es del Summer School. 
 
     Lloc  
El Summer School es durà a terme a l’escola Sant 
Jaume, Carrer de Pau Casals, 136, 08820 El Prat de 
Llobregat, Barcelona.

Tots els preus inclouen: Sortides, 
excursions, samarreta i assegurança.


