
Del 24 al 30 de maig de 2019Número 1870



93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat 

>     Cursos d’anglès presencials  i “online”
>     Preparació i exàmens de Cambridge i ELT
>     Viatges lingüístics i campaments a l’estiu
>     Altres idiomes: francès, italià, alemany i rus

Refresh your English this summer
with one of our cool courses!

 De casals en trobareu de tots colors: d'idiomes, de 
música, de teatre, d'esports variats... En tots, els més 
petits i els joves de casa gaudiran d'allò que més els 
agrada mentre fan nous amics i es nodreixen de valors 
que els faran créixer a nivell personal. I no cal anar gai-
re lluny, perquè a Mataró podreu triar entre una gran 
varietat d'opcions. És el moment d'apuntar-s'hi, no us 
quedeu sense plaça!

Encara no saps on 
passaràs l'estiu?
Les vacances d'estiu han canviat per 
complet els últims anys i han passat 
a ser un moment magnífic perquè els 
nostres fills aprenguin i creixin mentre 
es diverteixen.

Casals d'estiu
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Converteix-te en tot 
un artista!

Música, dansa, anglès  
i diversió assegurada  
al Summer Music Theatre

 L'estiu és un moment molt esperat 
pels infants, i participar en un casal 
on cadascun d'ells es convertirà en 
protagonista d'un gran musical i re-
presentar-lo davant d'una gran audi-
ència de ben segur que no els deixarà 
indiferents! Treballant en el guió, l'es-
cenografia, la música i la posada en 
escena, viuran un estiu inoblidable al 
Summer Music Theatre. En aquest ca-
sal, els infants aprendran i gaudiran a 
partir de tres activitats clau, cadascuna 
dirigida per una escola amb professi-
onals en la matèria. Aquestes disci-
plines són: la música, impartida per 
l'Estudi Escola de Música; la dansa, de 
la mà de l'Escola de Dansa Vocacions, 
i l'anglès, a càrrec de l'escola English 
Connection Mataró Molins.

La música
Musicalitat, ritme, cant i interpreta-
ció musical seran els punts clau del 
curs, que permetran crear una banda 
sonora per al gran espectacle mentre 
es descobreixen i proven diferents 
instruments com la bateria, la gui-
tarra, el piano o el baix.

La dansa
En diferents grups i tots amb un paper 
dins la coreografia, els infants treba-
llaran l'expressió corporal, el treball en 
grup, la musicalitat i la interpretació 
per donar el moviment al musical.

L'anglès
Traduint i treballant amb els textos 
de les cançons, els nens milloraran 
en pronunciació, vocabulari i domini 
de l'idioma universal.

A més, un dia a la setmana també 
es divertiran amb activitats diferents 
que tindran l'aigua com a protago-
nista: a la platja, en caiac i molt més!
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Un estiu per gaudir 
i aprendre
Amb el curs acabat i els mesos 
de vacances per davant, i davant la 
impossibilitat que els pares i mares es 
combinin les vacances amb els infants, 
s'han disparat les activitats per a nens 
i joves durant l’estiu, com ara casals, 
colònies, rutes, acampades i camps de 
treball. 

• Adolescents KET, PET (matí) FCE (tarda).
• Adults KET, PET, FCE (tarda i vespre). 
• Classes particulars intensives (matí i vespre).

• Coaching for Work,
   for School, for Life

• Retir de Sanació
   energètica el:
 5, 6, 7 juliol a la
   Natura, TorderaANGLÈS CREATIU & COACHING

For Work  For School  For Life

Av. Dr. Farrero, 5  Argentona · (Aparcament Gratuït)  Tel. 93 797 40 70
www.amazingenglishcenter.com · info@amazingenglishcenter.com ·             

ANGLÈS ESTIU 2019
Matrícula oberta i limitada
per a intensius d’estiu:

Casals

TOT CASALS.indd   4 22/5/19   17:41



• Adolescents KET, PET (matí) FCE (tarda).
• Adults KET, PET, FCE (tarda i vespre). 
• Classes particulars intensives (matí i vespre).

• Coaching for Work,
   for School, for Life

• Retir de Sanació
   energètica el:
 5, 6, 7 juliol a la
   Natura, TorderaANGLÈS CREATIU & COACHING

For Work  For School  For Life

Av. Dr. Farrero, 5  Argentona · (Aparcament Gratuït)  Tel. 93 797 40 70
www.amazingenglishcenter.com · info@amazingenglishcenter.com ·             

ANGLÈS ESTIU 2019
Matrícula oberta i limitada
per a intensius d’estiu:

 Els casals d'estiu són espais im-
portants perquè, a més de divertir-se 
dedicant-se a les seves aficions, de 
jugar i de viure una gran experiència, 
els infants aprenen a relacionar-se 
(compartir, respectar-se, dialogar...) 
i treballen els valors i els vincles 
afectius. En definitiva, aprenen a 
conviure. No es tracta només d'un 
lloc on deixar els petits i joves men-
tre als grans ens toca treballar i no 
ens en podem fer càrrec, sinó que 
és més aviat una inversió de futur 
per a ells.

Si pregunteu a qualsevol jove, de 
ben segur que us recordarà amb 
alegria i enyorança aquells estius 
que va passar compartint amb altres 
fent futbol, vela, anant d'excursió a 
la platja o de campaments i fent ac-
tivitats d'allò més divertides.

Els idiomes
Per descomptat, arran de la globa-
lització i la importància creixent de 
parlar diferents llengües, també les 
escoles d'idiomes presenten oferta 
durant les vacances d'estiu.

Una manera diferent d'aprendre 
o millorar l'anglès, l'alemany o l'idi-
oma estranger que decidim, fugint  
de les hores tancades a classe amb 
lliçons teòriques.

Però també és un bon moment 
per als no tan petits. Els adults que 
vulguin aprofitar el temps lliure a 
l'estiu per  fer un curs intensiu d'idi-
oma trobaran també moltes opcions 
a les acadèmies. 

Els monitors
En aquests casals, també hi tenen 
una especial importància els mo-
nitors i monitores, que acostumen 
a ser joves que, des de la seva infàn-
cia, han estat vinculats a esplais o 
casals, o que tenen l'educació com a 
vocació.  Compromesos per aconse-
guir que els infants es diverteixin al 
mateix temps que adquireixen una 
sèrie de valors educatius, els moni-
tors es convertiran en els referents 
dels nostres fills.
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Educació en el lleure, 
una transformació 
social

Cada vegada hi ha més 
gent conscienciada en  
la gran eina educativa  
que és el lleure

 En els últims anys, el lleure ha 
anat adquirint cada vegada més 
importància i ha vist incrementat 
el nombre d’infants que participen 
en les activitats, ja que tant famíli-
es, com escoles i entitats han pres 
consciència de la seva importància 
socioeducativa. L'educació en el 
lleure es basa en la idea de cons-
truir una pedagogia no formal que 
complementi la docència obligatò-
ria i institucionalitzada de l'escola i 
l'institut i l'educació que els infants 
reben a casa.

Equip de futbol sala del Ciutat de Mataró, club que organitza un casal d'estiu.

Dret al lleure
El dret al lleure està 
recollit en la Declara-
ció Universal dels Drets 
dels Infants, en l’Estatut 
d’Autonomia, en la llei 
d’educació de Catalunya 
i en la llei dels drets i les 
oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

Casals
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Equip de futbol sala del Ciutat de Mataró, club que organitza un casal d'estiu.  Cedida

El lleure és una eina útil i divertida 
per educar i per fer fl orir en infants 
i joves els valors universals, ja que 
els interioritzen a través de l’experi-
ència i la pràctica d’activitats i jocs. 
A partir de la pròpia experiència 
i l'adquisició de coneixements, el 
joc els fa refl exionar sobre ells ma-
teixos i sobre els altres, sobre l'ac-
titud que tenim en el dia a dia en 
un ambient de relaxació. Els valors 
adquirits es refl ecteixen en les ac-
cions de la canalla i no en exàmens 
escrits, cosa que fa molt més ampli 
l'àmbit de creixement personal, que 
en aquest cas no està limitat per les 
parets d'una aula.
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