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Us presentem les Christmas Fun Weeks de 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: 
 

23 a 27 de desembre: CHRISTMAS IS COMING 

Sents els cascavells dels trineus? Sí, Nadal ja és aquí! Estem a punt per muntar l’arbre i 
penjar els mitjons per celebrar aquestes festes amb tu. No et perdis l’oportunitat 
d’acompanyar-nos i gaudir d’aquesta màgica celebració amb nosaltres. 

30 de desembre a 3 de gener: WORLD OF ICE 

Abriga’t bé per poder venir a gaudir de les meravelles de la Fun Week World of Ice. 
Descobreix animals congelats en el temps, hotels i castells fets de gel i pingüins que fan 
coses increïbles. Acompanya’ns i et sorprendrà com de fascinant pot arribar a ser un món 
glaçat! 
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Durant les Fun Weeks es realitzen divertides activitats amb contingut pedagògic. S’organitzen 
grups per franja d’edat dels nens, amb 10 nens per professor com a màxim 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 7 grans grups: 
 

1. Activitats de psicomotricitat: Farem jocs mitjançant els 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 les Fun Weeks, 
explicarem, aprendrem i representarem contes. 
 
4. Manualitats: Farem manualitats inspirades en la temàtica de la setmana. 
 
5. Mercat: Organitzarem un “mercat” en què els nens i nenes podran comprar l’esmorzar 
amb uns diners molt especials, i sempre fent servir les expressions adequades. D’aquesta 
manera, faran servir l’anglès en un context real molt útil per a l’adquisició de l’idioma. 
 
6. 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. 
 
7. Llibre de classe: Quadern temàtic que els nens i nenes completen durant la setmana.  
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DATES 
• 23, 24 i 27 de desembre: CHRISTMAS IS COMING 
• 30, 31 de desembre, 2 i 3 de gener: WORLD OF ICE 

Dies festius 25 i 26 de desembre i 1 de gener: tancat. 
 

HORARIS 
A Kids&Us Sant Cugat, oferim 3 opcions d’horari de les activitats: 
• Matí: de 9.00 a 13.00 
• Menjador (inclou dinar): de 9.00 a 15.00 
• Tot el dia (inclou dinar): de 9.00 a 17.00 

 
Per facilitar-vos l’arribada dels nens, l’horari de recepció serà de 8.30 a 9.00. També disposareu 
de 30 minuts de marge per la recollida (durant aquesta estona, hi haurà un professor o professora 
amb els nens mentre llegeixen, dibuixen o miren alguna pel·lícula en anglès). 
 

PREUS 

SPECIAL PACKS* 
Santa Claus Special Pack 
(les dues Fun Week de Nadal completes, del 23 de desembre fins al 3 de gener) 
Matí:  150 € alumnes Kids / 160 € no alumnes 
Menjador:  255 € alumnes Kids / 265 € no alumnes 
Tot el dia: 310 € alumnes Kids / 320 € no alumnes 
 
Winter Special Pack 
(4 dies, setmana del 30 de desembre al 3 de gener) 
Matí:  90 € alumnes Kids / 95 € no alumnes 
Menjador:  150 € alumnes Kids / 155 € no alumnes 
Tot el dia: 175 € alumnes Kids / 180 € no alumnes 
 
Christmas Special Pack 
(3 dies, setmana del 23 al 27 de desembre) 
Matí:  75 € alumnes Kids / 80 € no alumnes 
Menjador:  120 € alumnes Kids / 125 € no alumnes 
Tot el dia: 150 € alumnes Kids / 155 € no alumnes 

New! 
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*Els preus dels Special Packs només són aplicables en cas de contractar els dies especificats 
a la descripció del pack en el moment de formalitzar la inscripció, la qual ha de fer-se 
prèviament a l’inici de les Fun Weeks. 
 

ALTRES PREUS 
2 dies 
Matí:  60 € alumnes Kids / 65 € no alumnes 
Menjador:  90 € alumnes Kids / 95 € no alumnes 
Tot el dia: 110 € alumnes Kids / 115 € no alumnes 
 
1 dia 
Matí:  40 € alumnes Kids / 45 € no alumnes 
Menjador:  55 € alumnes Kids / 60 € no alumnes 
Tot el dia: 65 € alumnes Kids / 70 € no alumnes 
 

INSCRIPCIONS  
Podeu reservar plaça enviant-nos el vostre full d’inscripció omplert per correu 
electrònic o portant-lo en persona al centre: 
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Kids&Us Sant Cugat 
C/ Santiago Rusiñol, 42 

08172 Sant Cugat del Vallès 
'  93 589 48 06 

673 50 85 00 

�  santcugat@kidsandus.cat 
 


