SUMMER CAMP 2019 LA MARTINA KIDS&US

LOVING MUSICALS

Des de La Martina Kids&Us
oferim, en temps de vacances,
unes colònies d’anglès en un
marc incomparable.

La temàtica d’aquest Summer
Camp 2019, “Loving Musicals”,
està pensada perquè els nostres
petits actors i actrius coneguin els
grans hits dels musicals més
famosos de la història.
“Els Olivers” és la casa de
colònies que hem escollit per al
Summer Camp d’enguany. Està
situada a Horta de Sant Joan, a la
comarca de la Terra Alta.
Pel poble hi han passat els íbers,
els musulmans, els Templaris i
més recentment, Pablo Picasso, el
pintor va fer que la vil·la d’Horta
sigui coneguda més enllà de les
fronteres de la seva comarca.

A més,
ens aprendrem les
cançons i els balls més
emblemàtics i aprendrem com
actuar caracteritzant els diferents
personatges més coneguts.
Però no només això:
durant
la
nostra
estada
coneixerem
Horta i els artistes que
hi buscaven inspiració,
visitarem
llocs

emblemàtics, ens endinsarem en
els paratges naturals de la zona i
serem experts en la història dels
musicals, tant els
més infantils de
Disney com els
més famosos de
Grease.
No hi ha millor entorn que
l’escollit: al bell mig de la
naturalesa, a la zona occidental
de Catalunya i molt a prop del riu
Ebre. I és en aquest indret tan
idoni on l’anglès seguirà sent la
nostra llengua vehicular les 24
hores i els 8 dies del campament.
La nostra aposta és un
campament reduït amb una
atenció individualitzada a tots els
nostres participants.
Amb això, aconseguirem que
aquestes colònies d’anglès siguin
unes
bones, gratificants
i
aprofitades vacances d’estiu.
Planning setmanal

SUMMER CAMP 2019
-Del 21 al 28 de juliol: 590€
-Del 21 al 24 de juliol: 290€
(Per als alumnes més petits)
El programa va dirigit a nens i
nenes de 3 a 12 anys i en dues
modalitats: 3 dies pels més
menuts (3 a 5 anys) i 7 dies pels
més grans (5 a 12 anys).
El nostre objectiu és que
l’aprenentatge de l’anglès es faci
d’una manera natural i propera,
siguent aquesta la llengua
vehicular utilitzada durant els 8
dies. La disciplina, la convivència,
la cooperació i treball en
equip,els hàbits i les rutines i el
respecte envers els demés són
valors que es potenciaran durant
l’estada.
Ens hi acompanyes?

