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NOM DEL CENTRE: English Pitinglis 

OFERTA DE PRÀCTIQUES:  
(menjador, casal, acollides, 
extraescolars, etc...) 

Casal d’estiu 

NOM DEL RESPONSABLE DE 
PRÀCTIQUES 

Tània Herrera Márquez 

CORREU ELECTRÒNIC tania@englishpitinglis.com 

OBSERVACIONS: 
 

Els casals són en anglès. Es recomana tenir certa fluïdesa amb 
l'anglès, però no fa falta tenir molt nivell, especialment pels més 
petits. 

 

CARTELL DE LES PRÀCTIQUES, EXPLICATIU DE LA TIPOLOGIA DE 

PRÀCTIQUES 
 

El nostre casal utilitza l'anglès com a llengua vehicular amb els infants, oferim activitats lúdiques 
per motivar als infants com per exemple a través de la fantasia o la ciència, mentre aprenen anglès 
jugant. 
 
Les edats del casal d'estiu són de 3 fins als 12 anys. Nosaltres realitzem el casal de dilluns a 
divendres i oferim 3 modalitats en la següent franja horària: 9h a 13h, de 9h a 15h i de 9h a 16:30h.  
 
ESTRUCTURA DEL CASAL 
 
8H a 9H:  ACOLLIDA 
9H A 9.30H: WELCOME & CIRCLE TIME: es pregunta que tal están i es posen les motxilles en un 
lloc i l’esmorzar en un altre.  
9.30H a 10H: S’explica una història en relació al tema a treballar “STORY TIME RELATED TO 
TOPIC”.  
10H a 10.30H: MORNING SNACK - Esmorzar 
10.30H a 12H: WORKSHOPS - taller temàtic (handcraft, teatre, etc).  
12H a 12.45H: GROUP GAMES - Jocs grupals 
12.45H a 13H: GETTING READY - preparació per anar a dinar o comiat 
13H a 14H: LUNCH TIME - dinar 
14H a 15H: QUIET TIME - Migdiada (3 / 4 anys) / Estona de relaxació / Lectura - dibuixar o pintar) 
15H a 16.15H: GROUP GAMES - jocs grupals 
16.15H a 16.30H: FINISHING THE DAY - Comiat 
 
En les pràctiques del nostre casal d’estiu esperem per part del monitor/a:  

 
- Seguir les rutines establertes en l’horari.  
- Demanar ajuda si ho necessita, preguntar si té dubtes.  
- Treball en equip. 
- Ser resolutiu en els conflictes. 
- Expressar-se en anglès. 
- Saber dinamitzar diferents jocs. 
- Dirigir l’activitat proposada en la temàtica del casal.   

 

 

Comentado [1]: No acabo d'entendre el que demanen, 
he posat el que he cregut convenient 

http://www.escolademonitors.com/

