
 

Setmana del 30 de juny al 4 de juliol: LETʼS GO TO A RESTAURANT 

Els infants s'apropen al món dels restaurants aprenent el vocabulari relacionat sobre aquest tema, els 
diferents rols que existeixen en un restaurant, des d'un cambrer, un cuiner o els mateixos clients i com 
demanar el nostre  menjar preferit! 

Setmana del 7 a l'11 de juliol: CIRCUS 

Recorrem la màgia del circ a través dels acròbates, els pallassos, els mags, els animals i més 
personatges increïbles! Els infants aprendran el vocabulari relacionat sobre el circ i es deixaran 
emportar per les seves habilitats! 

Setmana del 14 al 18 de juliol: A TRIP TO IRELAND 

Viatgem fins Irlanda per conèixer un nou país una nova cultura on els infants aprendran tot allò que 
necessitem per sortir a lʼestranger, com els mitjans de transport, les visites obligatòries, preguntar 
indicacions, etc. a més a més de gaudir dels misteris i les llegendes dʼaquest país!  

Setmana del 21 al 25 de juliol: WORKING 

Els infants aprendran els oficis a través de la nostra vida quotidiana com podria ser anar al metge, al 
forner o qualsevol altre ofici que ens trobem al costat de casa. Treballaran el vocabulari relacionat amb 
aquest tema a través del joc i dels diferents rols que hi intervenen.  

Setmana del 28 a lʼ1 dʼagost: FAIRY TALES 

Els infants es posaran a la pell dels personatges més carismàtics dels nostres contes infantils. 
Aprendran petits diàlegs i expressions pròpies de la nostra cultura adaptades a la llengua anglesa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Setmana del 30 de juny al 4 de juliol: THE TOURIST 

Viatgem i aprenem el vocabulari relacionat amb els viatges perquè els infants puguin descobrir els 
mitjans de transport, els allotjaments, els restaurants o preguntin com arribar fins al museu que volen 
visitar. 

Setmana del 7 a l'11 de juliol: YOU WORTH IT! (TV PROGRAM) 

Els infants sʼapropen al món de la televisió a través del seu talent! Coneixerem el vocabulari sobre 
aquest tema i els rols que intervenen en un programa de televisió. Fins i tot ens deixarem sorprendre 
per les habilitats personals com la dansa, el cant, la màgia, o perquè no, tocarem un instrument!  

Setmana del 14 al 18 de juliol: A TRIP TO AUSTRALIA 

Coneixem el país dels cangurs on els infants aprendran una nova culturua i coneixeran de primera mà 
un país tant llunyà. Treballaran el vocabulari sobre aquest tema i podran saber les activitats que s'hi 
practiquen durant els mesos d'estiu. 

Setmana del 21 al 25 de juliol: CLUEDO 

Els infants hauran de resoldre més dʼun misteri a través de les hipòtesis i les opinions personals. 
Milloraran la seva capacitat per descriure persones, objectes o llocs i jugaran a fer de detectius per 
esbrinar què passa durant una setmana fascinant!  

Setmana del 28 a lʼ1 dʼagost: ARTISTS OF THE PAST 

Descobrim qui van ser els artistes més influenciables de la nostra història. Us imagineu el Dalí convivint 
amb Mozart i amb un actor de Hollywood? Aprendran vocabulari relacionat amb aquest tema i el passat 
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