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PREU:

És una activitat que combina l’aprenentatge de la
llengua anglesa amb la diversió i l’esport. Té per
objectiu mantenir l’activitat tant física com mental
durant les vacances escolars de Setmana Santa.
Després de l’èxit de les dues darreres edicions, aquest
any tornarem a plantejar un cas que, a través del
descobriment de pistes, caldrà resoldre’l.

PER A QUI?
Destinat als infants i joves d’entre 5 i 15 anys. Es
dividiran en dos grups, de 5 a 9 i de 10 a 15.

QUAN?

FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ
OPCIONS

PREU

1 dia sense acollida

15€

Hora d’acollida (8-9h)

3€

Hora d’acollida (13-14h)

3€

4 dies

50€

EQUIP HUMà:
· Manel Álvarez Lopez
Tècnic en animació i activitats físiques i esportives
Entrenador personal
Director esportiu
· Erika Soriano Solé
Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Màster en Formació de Professorat
Directora de lleure

Ideat en quatre dies, del 15 al 18 d’abril.
HORA

ACTIVITAT

08 – 09h

Acollida (opcional)

09 – 10h

Grup grans: Jocs / Esports (en funció dels que es
practicaran posteriorment per resoldre el cas)

Grup petits: Anglès (presentació dels agents i treball del
dossier del cas i les pistes)

10 – 11h

Grup grans: Anglès (presentació dels agents i treball del
dossier del cas i les pistes)

Grup petits: Jocs / Esports (en funció dels que es
practicaran posteriorment per resoldre el cas)

11– 11.30h

Esmorzar

11.30– 13h

Resolució del cas i les pistes a través de jocs i
esports

13 – 14h

Acollida (opcional)

· Carlos Fuentes Martínez i Cristina Sanahuja Iborra
Directors i professors de 87 Baker Street Language
School

QUè NECESSITO SABER?
La recollida és al pati de l’antic institut.
Els pares han de quedar fora, entrant al recinte
únicament els nens i nenes.
Material i/o coses a dur:
· Roba còmoda
· Esmorzar
· Aigua
· Gorra

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT
NOM I COGNOMS:
EDAT:
CURS ACTUAL:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CP:
EN CAS D’URGÈNCIA AVISAR A:
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON 1:
TELÈFON2:
ALTRES CONTACTES:
NOM I COGNOMS:
TELÈFON:

SALUT
És al·lèrgic?
És asmàtic?
Altres:

AUTORITZACIÓ:
En/Na ______________________________ amb DNI
________________ autoritza:
· al seu fill/a a assistir a l’activitat sol·licitada d’acord
amb les condicions establertes
· cedeix els drets d’imatge de les fotografies que es
puguin fer als participants a les diferents activitats per
fer resums de premsa o muntatges visuals
FIRMA:

