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Des d’Hiberno, us volem presentar una proposta de casal d’estiu dinàmica,
viva i trepidant. Un estiu d’aventures, amistats i valors, combinat amb e1
que més ens caracteritza: l’aprenentatge a través de la diversió.

CASAL EN ANGLÈS!
Hiberno ofereix un casal d’estiu
totalment en anglès, amb el qual els nens
podran practicar tot l’estiu amb el nostre
equip de monitors nadius vivint una
fantàstica experiència.
Volem oferir un
espai on els nens i nenes puguin expressarse amb la seva llengua materna, però sentir
i practicar l’Anglès mentre gaudeixen
d’activitats i diversió.

No ens aturem!
A Hiberno volem que la diversió mai
s’aturi, per això hem dissenyat una gran
varietat de jocs, tallers, excursions,
activitats musicals, aquàtiques, esportives,
de ciència...
Amb les nostres “Themed Weeks”,
viurem una nova aventura cada setmana,
on aprendrem una gran varietat de
vocabulari a través de jocs i excursions
setmanals temàtiques.
Les activitats s’organitzaran en grups de
convivència de 10 alumnes. Com sempre,
per a cada grup comptem amb els millors
professionals per oferir una formació de
màxima qualitat a l’abast de tots els nens i
nenes.
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Cada setmana, les activitats i excursions giraran al voltant d’una temàtica
diferent i s’obriran les portes a un nou món d’experiències, coneixements i
diversió. A més farem una gimcana del tema tractat.
Week 1
Safari
Ens endinsarem en el món
animal i aprendrem què
mengen i com viuen a través de
jocs i tallers en Anglès i Català.
També coneixerem els seus
protagonistes de ben a prop
amb una visita al Aventura
Park de Terrassa !

Moment de convertir-nos en
científics! Realitzarem un
munt d’experiments i
aprendrem com funciona el
nostre mon. Agafeu les
maletes que anem al
Cosmocaixa!

Week 3
Under The Sea

Week4
A Delicious Meal

Anirem a les profunditats del
mar i descobrirem els seus
secrets més
entranyables, animals més
curiosos i ens remullarem de
valent a l’Aquarium o anem
a la platja!

Guardeu la gana, perquè
aquesta setmana ens
convertirem en xefs!
Aprendrem com es diuen els
aliments en Anglès i cuinarem
uns plats ben deliciosos! I si us
agrada la xocolata, esteu de
sort! Anem al Museu de la
Xocolata!

Week 5
Sports and Hobbies

Week 6
Magic

Els Jocs Olímpics han
arribat i es celebren al nostre
casal d'estiu!
A Enjogassat realitzarem un
munt de proves i jugarem a tota
classe d’esports. Serà una
competició on el guanyador
serà el que s'ho passi més be!
Acabarem amb una festa de
l’escuma.

Aquesta setmana plena de
màgia us encantarà,
aprendrem trucs, tindrem un
mag i anirem d’excursió al
Museu de les il·lusions o Big
Museum

Week 7
Crazy fun week!
Aquesta setmana farem una
mica el crazy, activitats
sorpresa i visites
inesperades.
Marxarem d’Excursió al
Bosc tancat , Tibidabo o
Salting!
*Destinacions subjectes a canvi per disponibilitat o poden no estar al mateix ordre

*Excursions opcionals, consultar preu i condicions.
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