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Any Escolar 
Setembre - Juny

1/2 dia o 1 dia sencer 
Infantil / Primària/ ESO / Batxillerat

Excursions per als teus alumnes a Catalunya   
amb monitors nadius i activitats en anglès

Days Out és un projecte especialment dissenyat 
per a educació primària i ESO. 

Els estudiants passen mig dia o un dia sencer en 
una de les nostres localitzacions, acompanyats 
pels nostres monitors nadius, i realitzen 
interessants i divertits projectes educatius. 
  

Cada excursió té el seu propi projecte, adaptat al 
nivell i a l’edat dels estudiants. 

Pots escollir diferents opcions, des de visitar 
parcs o altres llocs d’interès de la teva ciutat fins 
a realitzar alguna activitat a nivell local, prop de 
la vostra escola. Canvia o adapta la teva pròpia 
excursió en anglès amb el nostre departament 
pedagògic

A la ciutatEn un entorn natural A l’escolaA les nostres cases
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· Mig dia o dia sencer amb monitors d’anglès nadius*
· Quadern d’exercicis, projectes i material

* Transport, esmorzar i/o dinar i entrades (si correspon) no incloses.

Què inclou?

Continguts del programa Days Out

Days Out localitzacions i projectes d’ESO/Primària

Horari d’1 dia Horari de 1/2 dia

Cooperation, communication and team building day: Passarem un dia en grup realitzant 
activitats de treball en equip, fomentant la cooperació i la comunicació assertiva i efectiva, tot reforçant 
el sentiment de pertinença a l’escola i al grup classe.

Connect:  Ens convertirem en colons per un dia, realitzarem activitats per equips per conquistar el 
mapa i expandir el nostre imperi.

Discover your city: Realitzarem una gran diversitat d’activitats per la zona triada de la ciutat 
escollida on descobrirem aspectes del seu passat i present així com de les curiositats i secrets que 
tota ciutat amaga.

World changers: Ens convertirem en agents de canvi realitzant activitats d’Aprenentatge i Servei 
(APS), on a més d’aprendre sobre el procés, serem protagonistes d’un canvi real al nostre entorn. 
Aquesta activitat requereix dies previs de preparació a l’escola.

Local Party days: Realitzarem activitats relacionades amb la festivitat depenent de l’època de l’any 
que sigui com Nadal, la Castanyada, Easter, Carnestoltes, Sant Jordi, etc.

Board games day: Treballarem l’anglès i altres aspectes del grup fent servir els jocs de taula més 
originals i divertits adaptats pel nostre equip pedagògic.

Escape room: Portem un “Escape room” / Break Out Edu en anglès a la teva escola, on hauràs de 
solucionar els misteris i posar a prova el teu enginy si t’en vols sortir.
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