Presentámosvos as Christmas Fun Weeks de Kids&Us Vilagarcía
INTRODUCIÓN
As Fun Weeks son os campamentos urbanos dunha semana, organizados por Kids&Us. Van
dirixidos a nenos e nenas de 3 a 10 anos co obxectivo de facilitarlles o contacto co inglés
durante os períodos vacacionais, usando a metodoloxía de aprendizaxe de Kids&Us. As Fun
Weeks constan de actividades realizadas 100% en inglés que permiten que os nenos se divirtan
á vez que aprenden grazas ao método natural de aprendizaxe propio de Kids&Us.

ACTIVIDADES
Durante as Fun Weeks, levaremos a cabo varias actividades exclusivamente en inglés. Cada
semana mergullarémonos nun novo mundo grazas ás distintas temáticas, con historias
diferentes para cada grupo de idade creadas especificamente para facilitar a adquisición do
idioma. As temáticas propostas para estas Fun Weeks son as seguintes:
Temática 1: CAMPING
Tenda, lista! Botas de montaña, listas! Saco de durmir, listo! Estamos listos para ir de
camping! Algunha vez viches o ceo cheo de estrelas brillantes mentres escoitabas o son
da natureza? Xa o sentes, verdade? Prepara as túas cousas e vexamos o divertido que
pode ser ir de camping cos teus amigos nas Fun Weeks.
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Durante as Fun Weeks organízanse divertidas actividades con contido pedagóxico. Organízanse
grupos por franxas de idade dos nenos, con 10 nenos por profesor como máximo, para asegurar
o trato individualizado a cada neno e optimizar os resultados e a aprendizaxe de cada un deles.
As actividades adáptanse aos intereses e capacidade de cada idade, identificando 7 grandes
grupos:
1. Actividades de psicomotricidade: Faremos xogos por medio dos cales os nenos
poderán correr, saltar e realizar unha serie de actividades que permitirán unha boa
interacción e traballo en equipo.
2. Obradoiro de teatro (Performances): Mediante cancións, movementos e bailes
relacionados coa temática, levaremos a cabo representacións adaptadas a idade dos
diferentes grupos de nenos e nenas. Esta actividade axudaraos a contextualizar o
vocabulario e as expresións que aprenden. Amais, terán a oportunidade de pórse na pel
das diferentes personaxes e vivir en persoa as súas audaces aventuras.
3. A hora do conto (Story time): Cremos que o uso do conto é clave e crucial cando se
aprende unha lingua. A historia que creamos adáptase a cada grupo de idade e ofrece
unha maneira divertida e entretida de aprender estruturas, sons e vocabulario. Durante
as
Fun Weeks explicaremos, aprenderemos e representaremos contos.
4. Manualidades (Handicrafts): Realizaremos traballos manuais.
5. Mercado (market): Organizaremos un “mercado” onde os nenos e nenas poderán
comprar o almorzo con diñeiro moi especial, e sempre utilizando as expresións
adecuadas. Desta forma, usarán o inglés nun contexto real e moi útil para a súa
adquisición do idioma.
6. Cancións temáticas (Songs): Trátase sen dúbida algunha da actividade con máis
aceptación das Fun Weeks. Tódalas cancións foron creadas e compostas seguindo a
temática da semana, e adaptadas a cada grupo de idade.
7. Libro de clase (Fun Book): Caderno temático que os cativos realizarán durante a
semana.
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DATAS E HORARIO
• Semana do 6 ao 8 de Abril.
O horario das actividades será das 10:00 ás 14:00, porén, para facilitarvos a chegada e
a recollida dos vosos fillos, o horario de recepción será das 9:30 ás 10:00, e a
recollida a partires das 14:00 e até as 14:30 (durante este intre, haberá unha mestra
cos cativos mentres len, debuxan ou miran algunha película en inglés).

PREZOS
Semana de 3 días 70€ alumnos Kids/ 85€ non alumnos.

INSCRIPCIÓNS
Reserva a túa praza hoxe mesmo ou ven ó noso centro para inscribirte en:

Kids&Us Vilagarcía de Arousa
Avda. Rodrigo de Mendoza, 63 baixo
36600 Vilagarcía de Arousa
Tlfno: 604 006 662/ 886 215 5177

vilagarcia@kidsandus.es
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