Any Escolar

Setembre - Juny
2 - 5 dies
Infantil / Primària

English
Week
Native teachers

Native
English
Teachers

Project-Based Learning

Evaluation

Setmana d’immersió en anglès a la teva escola
treballant l’idioma a partir d’un eix temàtic
English Week és un projecte que respon a la

necessitat de coneixement i a l’interès per
aprendre. Fundesplai treballa per projectes
buscant aconseguir una formació integral a
partir de potenciar els valors positius, el respecte
i l’aprenentatge vivencial. Per tal d’afavorir la
participació activa de l’alumnat, centrem els

nostres eixos temàtics relacionats amb els
interessos, gustos i motivacions dels infants. A
partir d’activitats molt dinàmiques i potenciant
la creativitat, utilitzem l’anglès no només com a
únic focus d’aprenentatge, sinó com a eina per
aprendre diferents continguts.

The Very Hungry Caterpillar

Farm

Vols que t’expliquem un conte? El conte que
treballarem parla d’una eruga afamada i les
seves aventures. En aquest projecte aprendrem
valors i vocabulari de la natura, els colors,
menjar, formes, números, tot a través d’un
conte tradicional anglès. Descobreix la nostra
protagonista en una setmana de contes.

Portem la granja a la teva escola; els animals,
hortalisses, fruites, les estacions de l’any, la
casa i la família. Ens convertirem en grangers i
grangeres i aprendrem d’on venen els aliments
del nostre dia a dia i ens ho passarem d’allò més
bé, fins hi tot “munyirem” una vaca!

Infantil
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Dinosaurs

1r primària
Preparats per viatjar en el temps? En aquest
projecte anirem descobrint tot de coses sobre
uns animals que van deixar d’existir fa milions
d’anys, els dinosaures! Amb l’ajuda de l’Arlo, un
dinosaure molt simpàtic, descobrirem la natura,
aprendrem a diferenciar les verdures de les
fruites, entendrem les estacions de l’any i els
canvis de clima, repassarem els colors i les formes
i finalment recrearem el món juràssic per viure a
la nostra pell tal com vivien els cavernícoles!

Monsters
2n de primària

Vols coneixer una familia de por? Descobreix
i reconeix les teves emocions, les formes i els
colors que ens envolten acompanyat de la família
de monstres més divertida!

Superheroes
3r de primària

Detectives
2n de primària

Esteu preparades per resoldre el misteri?
Convertirem la classe en un equip de detectius
que hauran de treballar en equip per resoldre
els misteris que trobarem al llarg de la setmana.
Posa a prova el teu enginy i troba la resposta als
enigmes més originals.

Sabies que coneixes més superherois dels que et
penses? Hi ha superherois a la teva ciutat i fins
i tot a casa teva! Et sorprèn? Treu el millor de
tu mateix, aprèn a gestionar les teves emocions
i comença a canalitzar aquest potencial d’heroi
que tens dins teu! Dissenya el teu antifaç, crea
la teva capa i prepara’t per viure l’emoció d’una
setmana plena de reptes i aventures!

Space

Magical world

Què veus quan mires al cel? Així comença la
nostra aventura espacial! Seguint un dossier
molt visual, aprendrem quins planetes formen el
sistema solar; ens convertirem en astronautes;
entendrem les fases de la lluna i crearem
constel·lacions que brillen en la foscor!

Estàs preparat per convertir-te en un bruixot o
una bruixa? Convertirem la teva escola en una
escola de màgia fent pocions, estudiant i creant
bèsties fantàstiques, solucionant el Break Out
Edu encantat i descobrint els secrets dels bruixots
i les bruixes d’arreu del món!

3r de primària

4rt de primària

Water And Plants
4rt de primària

Què necessiten les plantes per viure? Quines són
les parts d’una planta? Com creixen? Què li passa
a l’aigua en exposar-se a diferents temperatures?
Aprofitant la base teòrica que els alumnes tenen
ja a 6è de primària, el projecte aposta per assolir
aquests coneixements, i d’altres de nous, des de
l’observació directa i l’experimentació. Entendrem
què és el medi ambient, quina és la funció de
les plantes i perquè l’aigua és tan important.
Analitzarem els països amb una escassetat
d’aigua elevada i desenvoluparem petits
projectes per grups amb l’objectiu de millorar les
condicions del planeta en el qual vivim.
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Mad Sciene

Made In The Uk

Converteix-te en petit investigador! Experimenta,
equivoca’t i torna a experimentar! A partir de
petits experiments, entendràs el perquè de les
reaccions químiques, com funcionen les màquines
i els moviments, els efectes de la temperatura
en els elements, l’acció i reacció i molt, molt
més! Els nostres monitors més especialitzats es
vestiran de científics durant tota una setmana i
guiaran els alumnes d’experiment en experiment
aprofundint, no només en el mètode, sinó també
en el que hi ha darrere de cada petita pràctica.

Gran Bretanya, el Regne Unit, Anglaterra, les Illes
Britàniques... parlem del mateix? Coneixerem la
història de la formació del Regne Unit i, dia a dia,
ens endinsarem en els diferents països que formen
aquest conjunt. Crearem el nostre clan escocès;
escoltarem música gal·lesa; investigarem amb
Sherlock Holmes i aprendrem mites i llegendes
irlandeses. Tot això i molt més en una setmana
d’activitats per aprendre les tradicions i la cultura
dels diferents països del Regne Unit!

Made in the USA

Human Body

Descobrirem aquest gran país i la seva cultura
mitjançant activitats esportives, viatjant per la
ruta 66, descobrint els costums i tradicions de
les comunitats natives americanes, formant
part de la seva societat multicultural basada en
la immigració. Tot sempre fent servir la seva
llengua, l’anglès, com a fil conductor.

Entén el funcionament del nostre cos. Converteixte un científic i compren com funcionen els nostres
pulmons. Aprèn el nom dels ossos del nostre
esquelet. L’aparell circulatori fa que la sang volti
per tot el nostre cos, segueix-li el ritme. Posa a
prova el teu cervell i sistema nerviós. Aprèn a
cuidar l’organisme i portar una vida saludable.
I en cas d’accident sigues capaç de donar una
primera resposta!

5è primària

5è de primària

6è de primària

&

escoles.fundesplai.org

6è de primària

Tel. 93 474 46 78
casesdecolonies@fundesplai.org

