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Us presentem les Summer Fun Weeks de La Martina Kids&Us 

 

INTRODUCCIÓ 
Les Fun Weeks són setmanes temàtiques organitzades per Kids&Us. S’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 anys amb 

l’objectiu de facilitar-los el contacte amb l’anglès durant els períodes de vacances, utilitzant la metodologia 

d’aprenentatge de Kids&Us. A les Fun Weeks es fan activitats 100% en anglès que permeten que els nens i nenes 

es diverteixin i alhora aprenguin gràcies al mètode natural d’aprenentatge propi de Kids&Us. 

 

ACTIVITATS 

Totes les activitats de les Fun Weeks es fan íntegrament en anglès i estan relacionades amb la temàtica setmanal. 

Cada setmana ens submergim en un món nou gràcies a les diferents temàtiques, amb històries diferents per a 

cada grup d’edat creades específicament per facilitar l’adquisició de l’idioma. Les temàtiques proposades per a 

aquestes Fun Weeks són les següents: 

 
Temàtica FW 1: In the Post  

Fem una crida a tots els petits carters i carteres. Necessitem la vostra ajuda per entregar totes les 

cartes i els paquets als nostres amables veïns. Ens agrada treballar en matins assolellats i mai 

sabem quines aventures i sorpreses ens esperen. Vine a gaudir d’una setmana de jocs i activitats 

divertides, aprendrem a ser els millors carters! 

 

Temàtica FW 2: Farmyard 

Vine a Kids&Us i explora la granja del senyor Price. L’ajudarem amb les seves feines diàries i a 

mantenir la granja neta i polida. A més, coneixerem tots els seus amics de la granja.  La pobra Little 

Bee necessita ajuda per trobar el seu lloc a la granja.  L’ajudaràs a fer nous amics i a descobrir el 

veritable significat de la paraula família? Què és aquesta música que se sent? Oh, mira! És la Daisy, 

la vaca ballarina! Acompanya-la en la seva nova aventura per descobrir la importància de perseguir 

els teus somnis. 

 

Temàtica FW 3: Far West 

En pel·lícules antigues, veiem que els americans i els cowboys tenien estils de vida molt diferents, 

vestien diferent i també feien servir armes diferents. Però, en realitat són tan diferents? Descobrim-

ho! 
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Temàtica FW 4: Monsters 

Et fan por els monstres? No te n’han de fer!  Quan els coneixes, poden ser molt simpàtics.  Pot ser 

que algun intenti fer alguna trapelleria, o fins i tot espantar-te, però si els dones una oportunitat, 

fins i tot podeu ser bons amics.  Vine a Kids&Us i et divertiràs descobrint com viuen uns monstres 

molt especials. 

 

Temàtica FW 5: Medieval 

Descobrim plegats el màgic món medieval on coneixerem princeses i prínceps que viuen en 

majestuosos castells. Però compte amb els malvats trols, que apareixen de sota els ponts, i els 

dracs gegants, que escupen foc! T’estem esperant! No et deixis la corona i l'escut! 

 

Temàtica FW 6: Magic 

Prepara’t per aquesta Fun Week que et transportarà al meravellós món de la màgia! Tens capa? 

Fet! Barret? Fet! Vareta màgica? Fet! Et saps la paraula màgica per fer trucs de màgia?  Ai, ai...  Els 

nens i nenes que participin en aquesta Fun Week aprendran alguns trucs de màgia clàssics, però 

també descobriran què pot passar quan un truc no surt bé. Petits i grans aprendran molt sobre el 

fabulós món de la màgia, i tot en anglès! 

 

Durant les Fun Weeks es realitzen divertides activitats amb contingut pedagògic. S’organitzen grups per franja 

d’edat dels nens, per assegurar el tracte individualitzat a cada nen i nena i optimitzar els resultats i l’aprenentatge 

de cada un d’ells. Les activitats s’adapten als interessos i capacitat d’edat identificant 6 grans grups: 

1. Activitats de psicomotricitat: Farem jocs a través dels quals els nens podran córrer, saltar i dur a terme un 

seguit d’activitats que permetran una bona interrelació i fomentaran el treball en equip. 

2. Taller de teatre: A través de cançons, moviments i balls relacionats amb la temàtica, muntarem diverses 

representacions adaptades a l’edat dels nens i nenes de cada grup. Aquesta activitat els ajudarà a contextualitzar 

el vocabulari i les expressions que van aprenent. A més, tindran l’oportunitat de posar-se a la pell dels personatges 

i viure en primera persona les seves intrèpides aventures. 

3. L’hora del conte: Pensem que l’ús del conte és clau i essencial a l’hora d’aprendre un idioma. Les històries que 

hem creat s’han adaptat a cada grup d’edat i són una manera divertida i entretinguda d’aprendre estructures, 

sons i vocabulari. Durant aquestes Fun Weeks, com fem en totes les Fun Weeks, explicarem, aprendrem i 

representarem contes. 

4. Manualitats: Farem manualitats inspirades en la temàtica de la setmana. 

5. Cançons temàtiques: Es tracta, sens dubte, de l’activitat amb més acceptació de les Fun Weeks. Totes les 

cançons es creen i componen seguint sempre la temàtica de la setmana, i s’adapten a cada grup d’edat. 

6. Llibre de classe: Quadern temàtic que els nens i nenes completen durant la setmana. 
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Prendrem totes les mesures necessàries per oferir-te unes activitats segures, divertides i 100% en anglès. 

 

DATES I HORARI 

· Setmana del27 juny al 1 juliol….In the Post. 

· Setmana del 4 al 8 juliol..........Farmyard. 

· Setmana del 11 al 15 juliol…..Far West. 

· Setmana del 18 al 22 juliol….Monsters. 

· Setmana del 25 al 29 juliol….Medieval. 

· Setmana del  29 agost al 2 setembre….Magic. 

 

 

L’horari de les activitats serà de 9.00 a 13.30 hores, O fins les 15.00 si es queden a dinar. 

 

 

PREUS 

· Setmana de 4 dies: 95€ alumnes Kids/105€ no alumnes.   

· Setmana de 5 dies: 120€ alumnes Kids/130€ no alumnes ( 175€ amb dinar/185€ no alumnes amb dinar) 

· Dies individuals: 30€ alumnes kids/35€ no alumnes 

· Dinar dia individual: 12€/dia 

 

INSCRIPCIONS 

Podeu reservar plaça ara mateix o venir a veure’ns per inscriure’s a: 

  

La Martina Kids&Us Reus Gaudí 

C/ Gaudí, 36 Baixos 

43203 Reus 

977 34 19 82/640 110 550 

lamartina@kidsandus.es 

 

 

 

La Martina Kids&Us Reus Centre 

C/ Galanes, 33 

43201 Reus 

977 34 19 52/ 640 539 741 

reus.centre@ kidsandus.es 

 

 

La Martina Kids&Us Tarragona 

C/Marquès de Montoliu, 10 

43001 Tarragona 

977 22 07 34/ 640 110 557 

lamartina.tarragona@ kidsandus.es 

 

 
 

La Martina Kids&Us Tarragona 

Arrabassada 

C/Llorenç de Vilallonga, 5 

43007 Tarragona 

977 08 10 74/627 285 997  

tarragona.arrabassada@kidsandus.es 

 

 

 

La Martina Kids&Us Cambrils 

Avda. La Salle, 26 

43850 Cambrils 

977 79 27 40/ 647 317 131 

lamartina.cambrils@ kidsandus.es 

 

 

 

La Martina Kids&Us Salou 

Avda. Pau Casals, 1 

43840 Salou 

977 385 033/ 628 519 104 

salou@kidsandus.es 
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FUN WEEK SUMMER 

2022 

       

      FW 1: In the Post                           FW2: Farmyard  

         (27 juny - 1 juliol)                       (4-8 juliol)                                                   

*  Reus i Cambrils 4 dies                       

       

         FW 3: Far West                          FW 4: Monsters 

          (11-15 juliol)                              (18-22 juliol) 

         FW 5: Medieval                            FW 6: Magic              

         (25-29 juliol)                                (29 agost-2 setembre)     

      

Nom i cognoms alumne  

 

Nom i cognoms 

pare / mare 

 D.N.I. 

Pare / Mare 

 

Telèfon de contacte  

Telèfon mòbil PARE  MARE  

Correu electrònic de 

contacte 

 

Adreça  

Població  Codi postal  

Edat  
(durant la Fun Week) 

 Data de naixement  

                              

És alumne del curs 

acadèmic 21/22?  

         SÍ           Reus Gaudí              Reus Centre                Tarragona 

 

         NO                         Cambrils         Salou              Arrabassada 

El nen / La nena té algun problema 

important relacionat amb la salut o amb 

els hàbits alimentaris? 

Disposem d’informació sobre al·lèrgens 

 

Segueix algun tipus de tractament mèdic? 

Indiqueu el tractament i la freqüència 

 

 

IMPORT 120€ (alumne intern) / 130 € (alumne extern)- Amb dinar: 175€ / 185€ 
        Efectiu  

 

       
 

        Targeta   

   Domiciliació bancària (24 dígits) 

IBAN  _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _ 

       Transferència bancària a nom de La Martina School, S.L. al núm.                                           

ES22 0128 0573 42 0100036754  de Bankinter. 

 

PAGAT            SÍ                        NO                    Num. Rebut__________ 

 

 Signatura:  

A ________________  ,  el_______  de ______________  del 2022 
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ANNEX PROTECCIÓ DE DADES FULL INSCRIPCIÓ 

 

Clàusules de recollida de dades 

 

Les dades personals indicades s’incorporaran a un fitxer de dades responsabilitat del centre educatiu Kids&Us La Martina 

Kids&Us, de titularitat de LA MARTINA SCHOOL S.L, que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents 

activitats i serveis desenvolupats per aquest Centre Educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents 

de les indicades, ni es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense 

autorització expressa. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, teniu reconeguts i podreu exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta remesa a l’adreça C/ Gaudí 36 baixos, o per e-mail a l’adreça 

lamartina@kidsandus.es 

 

A fi de garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell d’aprenentatge dels alumnes 

és l’adequat, les classes seran enregistrades. Per tant, autoritzo a gravar les classes a les quals assisteixi el meu fill / 

la meva filla amb l’objectiu de poder auditar la qualitat de l’ensenyament del mètode Kids&Us. Aquestes imatges 

s’utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes i no se’n farà cap ús diferent, tal com 

s’indica en l’article 11.1 de la LO 15/1999. Aquestes imatges són propietat de La Martina School, SL. De la mateixa 

manera, Kids&Us English SL durà a terme enquestes i estudis amb la finalitat d’assegurar la qualitat en el servei. 

 

Autoritzo, segons l’article 7.3 de la LO 15/1999, que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir de 

forma adequada, amb la finalitat de tenir-ne una bona cura i protecció, i que es cedeixin, en aquells casos pertinents, als 

serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals, etc.). Per participar en el casal d’estiu s’entregarà a l’escola, un 

certificat-declaració de responsabilitat, que us serà lliurat per la pròpia escola i que només haureu d’emplenar d’acord 

recomanen les autoritats sanitàries davant la situació en la qual ens trobem de COVID-19.  

 

Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a facilitar-ne qualsevol 

actualització. Cedeixo les dades personals o de contacte a La Martina School, SL per a la seva manipulació i 

emmagatzematge, tal com s’indica en l’article 11.1 de la LO 15/1999.  

 

La matriculació a aquest curs implica estar d’acord amb els preus de l’ensenyament i dels serveis i activitats 

complementàries del Centre i acceptar les condicions de pagament establertes per la direcció.  

 

Tant en les publicacions com en els webs s’inseriran diferents fotografies i/o vídeos que recolliran les activitats 

vinculades al Centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos hi 

apareguin de manera accessòria les imatges d’alguns alumnes del centre duent a terme diverses activitats.     

           No   ho autoritzo         Sí que ho autoritzo 

 

Autoritzo expressament a La Martina Kids&Us  a enviar de manera puntual informació, activitats i publicacions. Si no ho 

autoritzeu, cal que s’indiqui a la següent casella:        No ho autoritzo          Sí que ho autoritzo 

 

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre 

el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal. La direcció de La Martina Kids&Us demana el consentiment als pares o tutors 

legals per poder publicar les imatges on apareguin els seus fills i filles, on aquests siguin clarament identificables, i a 

cedir aquestes imatges a qualsevol mitjà de comunicació extern, tant escrit com audiovisual i/o xarxes socials del nostre 

país. Tal com s’indica en l’article 11 de la LOPD. (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre):        

          No ho autoritzo                      Sí que ho autoritzo 

  

 

 

 

 

Signat a    _________________________________ , a____ de ___________ de 2022 

mailto:lamartina@kidsandus.es

