Colònies d’estiu en alemany 2021
Amb professors nadius!!!
Per poder aprendre una llengua, cal utilitzar-la i submergir-se en ella. Per
aquest motiu, els vostres fills estaran amb professors nadius, de manera que sols
parlaran en llengua alemanya, animant, així, als infants i joves a parlar-la i ajudarse entre ells per poder-se
comunicar i fer-se entendre.

- Edat:
Les colònies d’estiu de Can Puig, estan pensades i van dirigides a tots
aquells
infants i joves d’edats compreses entre els 5 i els 16 anys.

-Dates i preu:
Les dates de realització de les Colònies d’Estiu en Alemany, estan
organitzades per setmanes:
Setmana 1: del 27 de juny al 3 de juliol de 2021 -- 385 €
Setmana 2: del 4 de juliol al 10 de juliol de 2021 -- 385 €

També hi ha l'opció de fer dues setmanes seguides a un preu de 720 €

Enguany per a tots aquells que ja ens heu acompanyat anteriorment a les
colònies gaudiu d’un descompte sobre el preu de les colònies.
Per tal de poder oferir una bona organització, les inscripcions a partir del 15 de
juny de 2021 tindran un increment de 100€ en el preu de les colònies.

El preu de les colònies inclou:
–
–
–
–
–
–
–

Allotjament amb pensió completa i cuina casolana
Tots els materials necessaris per dur a terme les activitats
Monitoratge 24 hores
Activitats d'anglès
Activitats lúdiques i de nit
Festa final
Assegurança de Responsabilitat Civil

- Horaris
Els horaris d'arribada i recollida de les colònies estan estipulats de la
següent manera:
Una setmana: de diumenge (l'horari d'arribada es comunicarà més
endavant però cal tenir en compte que serà a partir de les 10:30h)

fins dissabte ( recollida a les 11:00h).
Dues setmanes: de diumenge (l'horari d'arribada es comunicarà més
endavant però cal tenir en compte que serà a partir de les 10:30h) fins el segon
dissabte (a les 11:00h). Inclou el cap de setmana.
*Es demana puntualitat a la recollida ja que els participants ens obsequiaran amb
una petita representació.

Els infants i els joves són els nostres destinataris, però també les famílies.
Per tal, de promoure i fomentar una bona participació i dinàmica a l'estada,
també volem que les famílies siguin protagonistes. Per això, es demana als
pares que formin part en el moment de deixar i recollir els infants i joves,
coneixent així l'entorn on viuran i conviuran; aprendran i es divertiran els
seus fills.

-Servei de bugaderia
Per aquells participants que realitzen dues setmanes seguides de colònies,
hi ha el servei de bugaderia el cap de setmana (en el cas de que sigui
necessari rentar algunes peces de roba per la segona setmana).
Té un cost de 15€.

- Activitats:
El programa que es realitza des de Can Puig, parteix de la formació de
grups d'edat-nivell per garantir al màxim un bon aprenentatge i convivència,
amb activitats movibles, adaptables, que transmeten, animen i engresquen
en la formació de la llengua alemanya treballant cada setmana una temàtica
o eix diferent.
D’aquesta manera, el programa es dividirà en diferents blocs:
- Els matins estaran dirigits a un treball teòric on, partint dels interessos de
cada grup per la temàtica, es fan llibretes, es practiquen diàlegs i es duen a
terme activitats de tot tipus per tal de treballar el vocabulari i la gramàtica de
la llengua per tal de millorar el rendiment.
-Les tardes són moments més lúdics i d’esbarjo, però en cap moment suposa
abandonar els objectius propis de l’estada. Una llengua s’aprèn practicant- la
i, per aquest motiu, es dediquen les tardes a jocs de pistes, excursions a peu,
activitats d’aventura, música, ... tot en anglès.
- Els vespres: per tal de fer un petit descans de l'immersió en la segona
llengua,les activitats tenen com a l'objectiu principal és la convivència i la
diversió amb propostes com:
jocs d'aigua
manualitats
piscina
música
cabanes
tirolina
i una infinitat d’activitats més!

-Excursions
Enguany, com a novetat, oferim excursions optatives als participants per a
qualsevol de les setmanes. Aquestes excursions tenen un cost extra i sols es
realitzaran si hi ha un mínim d’inscrits. Per aquest motiu, cal apuntar-se abans
de l’inici de les colònies.

Set. 1

Visita a la Visitarem una granja on hi ha un munt d’animals
granja
diferents passant per salvatges,granja, exòtics,
rapinyaires... gaudirem tot tocant-los i
alimentant-los.
30€
Acabarem el dia amb uns divertidíssims jocs
d’aigua.

Set. 2

Mines de
sal

Ens endinsarem dins d’una mina espectacular
que encara avui dia creix. Gaudirem d’un
espectacle de formes i textures. Després farem
una gimcana pel poble de Cardona on haurem 40€
de descobrir un enigma, serem capaços?

– Alimentació:
A Can Puig, l'alimentació és una part fonamental dins del nostre projecte i,
per aquest motiu, la cuidem. La cuina és casolana i amb productes naturals
de primera qualitat oferint, així, una dieta completament equilibrada. La
casa disposa d'una cuina totalment equipada de manera que tots els àpats
són preparats a la mateixa instal·lació.
Can Puig, a més, ofereix menús especials per al·lèrgics i intol·lerants (en
cas de necessitar un menú especial, cal avisar-ho i dur un informe mèdic el
dia d'arribada).

Totes les activitats són dirigides per un equip de monitors professional i amb
experència en l'àmbit del lleure que faran de les colònies una experiència
enriquidora i innoblidable. Els nens i nenes estaran atesos les 24 hores
per tot l'equip de Can Puig passant per totes les activitats, vetllant el
son, l'alimentació, etc.

– Inscripció:
Us podeu inscriure on- line a través de:
www.canpuig.cat
infocanpuig@gmail.com

Gaudeix d’un estiu ple d’aventures
inoblidables amb nosaltres!!!

