English Experience for Family and Friends és la millor manera de repassar, recuperar,
refrescar l’anglès en bona companyia i en un entorn privilegiat, Castelltallat (El Bages).
Gaudiu d’un cap de setmana rural, en plena natura, fent activitats de lleure i diversió...
en anglès. Activitats adaptades a les edats dels infants i al nivell d’anglès dels adults
(jocs de taula, taller de cuina, teatre, excursions, visites a la granja, etc.). Tots viureu
una experiència única i marxareu pensant que l’anglès és super cool!
Les activitats s’emmarquen en un entorn oral i estan dissenyades per aprendre i
reforçar vocabulari i estructures gramaticals quotidianes. Els nens veuran que l’anglès
serveix per comunicar-se i per viure moments de diversió.
Perquè la immersió sigui definitiva a l’entorn on conviureu trobareu: un ambient
clarament anglosaxó: jocs de taula, llibres, pel·lícules, aliments típics (opcional),
material per reforçar el vocabulari, etc.
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(adaptades al grup i a criteri del monitor)
Kitchen atélier
La convivència de moltes cases comença a la cuina. Tret que s’esculli l’opció de
càtering, preparareu els àpats conjuntament amb el dinamitzador. Això permetrà
refrescar els noms els aliments, les accions de cuinar, etc.
Per als més petits, també es pot organitzar tallers de cuina (cookies, cup-cakes...).
Prepararan el berenar aprenent anglès!

Playing outdoor
El joc a l’aire lliure és el més
natural per als infants i una
manera excel·lent per introduir
l’anglès de forma divertida.
S’organitzaran jocs i activitats
perquè corrin, juguin, es
capbussin a la natura...
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Crafts, theater, music time
Les estones de relax dels pares poden servir perquè els joves facin volar la imaginació i
alliberin els petits artistes que duen dins. Es poden organitzar des d’obres de teatre,
talent shows, titelles, etc. El cas és que al final del dia es pugui oferir una mostra del
que s’ha preparat davant del públic entregat... Mitjançant activitats com aquestes, i
amb l’entorn de confiança en què estaran convivint, els petits es llançaran a parlar
amb anglès més de pressa del que ells i els pares s’imaginen.
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(adaptat al grup i a criteri del monitor)
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Frank Johnson, monitor originari dels EUA, especialitzat en
formació en llengua anglesa i amb la titulació de monitor de
lleure de la Fundació Pere Tarrés. El formador comptarà amb
una monitora de suport.
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