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Us presentem les SUMMER 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 són les següents: 
 
Science: Benvinguts al laboratori de Kids&Us! Aquí ho aprendràs tot sobre el nostre planeta, 
faràs experiments fascinants i veuràs els nostres invents bojos. Vine i converteix-te en científic 
durant una setmana, descobreix per què la ciència és sorprenent.  

Secret Agents: Durant aquesta setmana, el nostre centre es transformarà en la seu del servei 
secret KI7 i acompanyarem els nostres alumnes espies en unes missions molt emocionants. 
Seran capaços de parar els peus als malvats i salvar el món? Apunta’t i descobreix-ho.  

Arabian Nights: Imagina’t tornar a l’època de l’Imperi persa i poder viure les llegendàries Arabian 
Nights. Prepara’t per viatjar al món màgic d’Orient, on les aventures amb catifes voladores, 
llànties màgiques i un geni amb superpoders et deixaran amb la boca oberta! A què esperes? 
Apunta’t a aquesta Fun Week. 

Circus: El circ ja és aquí! Ja tens entrada? A l’Anmera Circus viuràs aventures emocionants i 
faràs nous amics! Els més petits coneixeran en Cookie, el pallasso, però... compte, és una mica 
descarat! Els més grans coneixeran malabaristes, trapezistes i fins i tot un home fort, que no és 
tan fort! Apunta’t i gaudeix d’aquesta Fun Week 100% en anglès.  

Toys: A tothom li agrada jugar amb joguines, però què passa quan no hi som? En aquesta Fun 
Week descobriràs un món on les joguines tenen vida pròpia! Viu amb nosaltres una setmana 
plena de màgia, diversió i aventures. A més, podràs descobrir què fan les joguines quan estan 
soles. 
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Safari: Benvinguts a la sabana on veurem els animals, més grans, alts i ràpids del món. Els 
nostres guies i guardes del parc estan impacients per explicar-vos-ho tot sobre els elefants, 
hipopòtams, rinoceronts, girafes, zebres i afamats lleons. Descobrirem què passa quan els 
animals interactuen amb els turistes. Algú contracta un tour privat i un guepard i els seus amics 
fan entremaliadures en aquesta Fun Week tan emocionant! 

Crazy Cooks: Que bé ens ho passarem a la cuina en aquesta Fun Week! Què faries si el cambrer 
d’un restaurant et confongués amb un xef? I si participessis en un concurs de pastissos i algú 
sabotegés el teu pastís amb vinagre? Passa una setmana aprenent sobre cuina i experimentant 
amb els gustos!  

Fair Play: Quin és l’objecte que fan servir tant els més grans com els més petits arreu del món? 
Té usos molt diversos, però, per sobre de tot, un únic objectiu: la diversió! Ja saps de què estem 
parlant! Una pilota! Podem jugar a molts esports amb només una pilota! Bàsquet, futbol, 
beisbol... Vine i juga amb nosaltres, t’estem esperant! 

Durant les Fun Weeks es realitzen divertides activitats amb contingut pedagògic. S’organitzen 
grups per franja d’edat dels nens, amb grups reduïts 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. 
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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.  

 

Prendrem totes les mesures necessàries per oferir-te unes activitats segures, divertides i 
100% en anglès. 

 

DATES I HORARI 
Del  28 de juny a 2 de juliol: Science 
Del 5 al 9 de juliol: Secret agents 
Del 12 al 16 de juliol: Arabian nights 
Del 19 al 23 de juliol: Circus 
Del 26 al 30 de juliol: Toys 
Del 2 al 6 d’agost: Safari 
Del 30 d’agost al 4 de setembre: Crazy Cooks 
Del 6 al 10 de setembre: Fair Play 
 

L’horari de les activitats serà de 9:00 h a 13:00 h, tot i que, per facilitar-vos tant l’arribada 
com la recollida dels nens, i per evitar aglomeracions, l’horari de recepció serà de 8:30 
h a 9:00 h, i la recollida es podrà fer a partir de les 13.00 h i fins a les 13.30 h (durant 
aquesta estona hi haurà una mestra amb els nens mentre juguen, llegeixen, dibuixen o 
miren alguna pel·lícula en anglès). 
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PREUS 
Els alumnes que hagin assistit a les Fun Weeks de Nadal + Setmana Santa, els 
hi aplica la tarifa Premium. Per la resta aplicarà la tarifa estàndard.  
Descomptes a partir de 3 setmanes contractades: 

 
 Premium Estàndard 

1 setmana 115 € 117 € 
2 setmanes 230 € 234 € 
3 setmanes 345 € 351 € 
4 setmanes 453 € 461 € 
5 setmanes 561 € 571 € 
6 setmanes 669 € 681 € 
7 setmanes 777 € 791 € 
8 setmanes 885 € 901 € 

 
 

INSCRIPCIONS  

Per reservar plaça, ens heu de fer arribar la fitxa d’inscripció adjunta (podeu fer-
ho per correu electrònic a terrassa.vallparadis@kidsandus.cat) amb les vostres 
dades i realitzar el pagament per transferència bancària. 

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos: 

 
Kids&Us Terrassa Vallparadís 
Plaça Onze de Setembre, 3-5 

08222 Terrassa 
'  93 157 41 33 

675 05 89 98 

�  terrassa.vallparadis@kidsandus.cat 
 


