
Benvinguts/des  
a la reunió informativa del 

casal d’estiu en anglès 
Torelló estiu 2018



De què 
parlarem avui:

qui som i què fem? 
breu història de Fun and Learn  

horaris 
dinar 

activitats 
Què cal dur al Casal? 

objectes perduts 
fotografies 
inscripcions 



Qui som i què fem… 
-La Maira i en Cesc 
-La nostra filosofia



el 2001 vam començar les colònies amb americans a Castellar de N’Hug

Breu història de Fun and Learn



el 2003 vam iniciar els 
programes de colònies 

als EUA

el 2012 vam començar els 
programes de CIT a 

Catalunya i als EUA per a 
majors de 17 anys



el 2014 vam començar les 
colònies d’estiu amb 

americans per a participants 
a partir de 3 anys

el 2015 vam començar 
els Fun Weekends de 

Fun and Learn



el 2015 vam començar les colònies de setmana santa a 
Juneda amb americans per a participants a partir de 3 

anys i fins a l’edat de CITs



el 2015 vam començar els Day Camps  
amb un Day camp a Osona  

i un altre a Day camp a Golmés (Lleida)



el 2016 comencem les colònies combinades 
d’anglès i futbol  
d’anglès i música  

i d’anglès i Horseback riding  
el 2017 comencem els casals a Tavèrnoles 

el 2018 comencem els casals a Torelló i Barcelona



ESTIU 2018 

CASAL D’ESTIU 
EDATS: 3 - 13 anys 

Premonitors: >14 anys 



Casal d’estiu a 
L’Escola Rocaprevera 

 Inscripcions a través del web www.funandlearn.com 
horari del casal: de dilluns a divendres  

de 9:00 a 13:00 o de 9:00 a 15:00  
opció de permanència de 8:00 a 9:00 

dates: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 



Horari i lloc 
d’arribada i recollida



opció del migdia 
amb dinar 



ACTIVITATS EXTRES durant el Casal: 

-Piscina 
-Colònies en anglès a les Tallades a 
Vilanova de Sau (19 i 20 de juliol)  
-Aproximació al cavall (a les colònies) 
-Gimcanes i excursions 
-Dia de les rodes 
-Tir amb arc 



Què cal dur al Casal 
material necessari:  
-gorra i crema de protecció solar 
-una muda de roba per deixar al casal 
(els més petits) 
-roba de piscina 
-esmorzar  
Atenció: etiquetem-ho tot



Fotografies al web



les activitats i com 
s’organitzen:

 Horari Base del Casal



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:30-9:00 arribada arribada arribada arribada arribada

9:00-9:15
normativa 
explicació de la 
normativa del casal 

explicació de les 
activitats del dia

explicació de les 
activitats del dia

explicació de les 
activitats del dia

explicació de les 
activitats del dia

9:15-10:15 jocs de 
coneixença

descobrim la 
natura excursió sobre rodes tallers

10:15-10:30 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar

10:30-12:00 esports i 
jocs d’aigua piscina excursió esports i 

jocs d’aigua joc de pistes

12:00-13:00 tallers piscina tallers tallers show

13:00-13:30 preparem 
dinar

preparem 
dinar

preparem 
dinar

preparem 
dinar

preparem 
dinar

13:30-14:30 dinar i 
rentar plats

dinar i rentar 
plats

dinar i rentar 
plats

dinar i rentar 
plats

dinar i rentar 
plats

14:30-15:00 jocs de taula manualitat jocs de taula manualitat jocs de taula



PREUS PER SETMANES: 
de 9 a 13: 61€ 
de 9 a 15: 79€ 

Permanència de 8 a 9: 10€/setmana 

DESCOMPTES: 
20€ si es contracta totes les setmanes i 10% segon germà i famílies numeroses 



INSCRIPCIONS OBERTES ONLINE FINS 11/6/18 
Com fer la inscripció: 

www.funandlearn.com 

http://www.funandlearn.com


torn obert  
de preguntes



Gràcies per venir 
esperem retrobar-nos 

aquest estiu



Bona nit


