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ANGLÈS + ANIMALS + NATURA 

Amb el casal en anglès a Can Sala, els nens i nenes aprenen sobre els animals i la naturalesa 
en anglès, tot aprofitant l’entorn, tant a les classes com als tallers, les activitats a l’aire lliure i 
les visites als animals. 

Cada setmana té un enfocament lingüístic, sempre amb el 
fil conductor del nostre entorn:  
Setmana 1 (25/06-29/06) – Amunt i avall! 
Setmana 2 (02/07-06/07) – Mou l’esquelet! 
Setmana 3 (09/07-13/07) – Meteoròlegs o atmosfèrics! 
Setmana 4 (16/07-20/07) – Desperta el teu enginy! 
Setmana 5 (23/07-27/07) – Petits xefs! 

Setmana 6 (27/08-31/08) – Viatgem! 
Setmana 7 (03/09-07/09) – Espavila’t! 
 
A més, es complementa amb manualitats per estimular la seva creativitat, treballar les 
habilitats bàsiques i consolidar l’anglès que aprenen en les dinàmiques i activitats. 

Els principals objectius són, per tant, viure la natura i els animals, gaudir de l’aire lliure, la 

immersió en l’anglès de manera lúdica i relacionar-se amb nens i nenes de la seva edat. 

A llarg de tot el dia els nens i nenes estaran amb professors Happy English, que tenen un 

nivell mínim Advanced d’anglès i estan qualificats com a monitors de lleure.  

 

Al matí, els horaris es divideixen en dues franges: una classe d’anglès d’1’5h i una activitat 
diferent cada dia d’unes dues hores. Segons el nombre de grups, aquest ordre es pot canviar.  

Per als qui es quedin a la tarda, després de dinar tindran una estona tranquil·la de dinàmiques 
de grups i les dues darreres hores seran de jocs, tallers o activitats temàtiques més mogudes. 
Aquests horaris poden estar sotmesos a modificacions, segons les edats o per meteorologia: 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00-09:10 Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda Benvinguda 

09:10-10:45 Classe d’anglès Classe d’anglès Classe d’anglès Classe d’anglès Classe d’anglès 

10:45-11:15 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11:15-12:00 Tallers  Tallers  
Recerca del tresor 
o excursions 

Anar en 
poni/cavall (a 
partir 3r Primària) 

Jocs d’aigua 

12:00-13:00 Visita animals Visita animals 

13:00-13:30 Estona lliure Estona lliure Estona lliure Estona lliure Estona lliure 

13:30-14:30 Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

14:30-15:00 Dinàmiques de grup Dinàmiques de grup Dinàmiques de grup Dinàmiques de grup Dinàmiques de grup 

15:00-16:00 Fun & games Fun & games Jocs d’aigua/ 
piscina (a partir 3r 
Primària) 

Fun & games  Olympic games 

16:00-17:00 Visita animals Circus skills Happy Hippy Hour Make up & Songs 

LA NOSTRA FÓRMULA 

HORARIS ORIENTATIUS 
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Les diferents activitats previstes al casal es realitzaran en grups, d’acord amb les edats dels 

nens i nens, durant la setmana:  

MATÍ: 

• Classes d’anglès: cada matí els nens i nenes faran classes 

d’anglès en grups reduïts segons els nivells, amb activitats 

d’escriptura, escolta, etc. sobre el tema de la setmana. 

• Poni/cavalls: els més petitons tindran passejades en carro i 

poni per les instal·lacions de Can Sala. Els més grans podran 

pujar en cavall i voltar pel recinte habilitat. També aprendran 

a tenir-ne cura, raspallar-los, muntar la sella...  

• Tallers de fang, pintura, manualitats i cuina: farem volar la 

imaginació i desenvoluparem la creativitat dels nens amb tot 

tipus de materials. 

• Visita a la granja i cura dels animals: visita guiada dels diferents animals de Can Sala, 

entrarem als corrals a tocar-los, aprendrem sobre la seva alimentació i els alimentarem... 

• Jocs d’aigua: per fer passar la calor, què millor que jugar amb piscinetes per als petits i 

pistoles d’aigua, o bé una bona ruixada amb mànega i persecucions fins ben xops. 

• Excursions: circuits i passejades per la natura tot descobrint l’entorn de la masia. 

L’HORA DE DINAR: també la considerem com una activitat en si. Els alumnes aprenen cançons 

en anglès relacionades amb la taula, paren i desparen, es comuniquen amb els monitors en 

anglès… I tot amb un bon dinar casolà cuinat a Can Sala mateix. 

TARDA: 

• Fun & games: jocs tradicionals i d’exterior com fet i amagar, el joc del mocador, pica-paret, 

arrancacebes... També podran fer partits de diferents esports. 

• Circus skills: practicarem tècniques de circ malabars, equilibri i acrobàcia amb materials i 

també aprendrem trucs de màgia per sorprendre els pares!! 

• Happy hippy hour: ens farem tatuatges de henna, trenes als cabells, braçalets i collarets 

d’amistat... 

• Piscina: els dimecres a la tarda els més grans (a partir de 3r Primària) anirem a la piscina 

municipal de Montornès per a una bona remullada! 

• Make-up & Songs: taller de maquillatge entre els nens, fomentant la interacció, i danses 

en anglès. 

• Olympic Games: Proves i jocs esportius en equip. 

 

ACTIVITATS 
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• Durada del casal:  

5 setmanes al juny-juliol: del 25 de juny al 27 de juliol.  

2 setmanes a l’agost-setembre: del 27 d’agost al 7 de 

setembre. 

No és obligatori realitzar totes les setmanes, ni realitzar-les 

seguides.  

S’aplicarà un descompte del 8% a les inscripcions de 5 

setmanes en total o de 2 germans. 

• Preus (per setmana): 

- de 9:00h a 13:00h: 91€ 
- de 9:00h a 15:00h (inclòs el dinar): 143€ 
- de 9:00h a 17:00h (inclòs el dinar): 169€ 
 
Servei d’acollida de 8:00h a 9:00h: 25’50€/setmana per franja horària (a partir d’un 
mínim de 5 nens per formar un grup). 
 
• Procés d’inscripció: 

 
1- Trucar a Cambridge School (93 579 44 51) o Can Sala (93 579 44 51) o bé adreçar-se 

personalment a qualsevol escola de Cambridge School o Can Sala per donar les dades i 

sol·licitar plaça. 

2- Omplir el full d’inscripció proporcionada i lliurar fotocòpia de la targeta sanitària i una 

fotografia. 

3- Fer el pagament d’una setmana per avançat. 

 

 

 

  

INSCRIPCIÓ 
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Durant el casal d’estiu dels vostres fills, nosaltres vetllem per la seva seguretat i el benestar. 

Aquí teniu una explicació dels punts més importants. Agraïm la vostra col·laboració.  

• Els vostres fills han de portar: 

• Esmorzar* 
• Una gorra (per a les estones que passem a fora) 
• Crema solar posada 
• Repel·lent de mosquit posat  
• Bambes o calçat còmode 
• Roba que sigui vella i còmode (o una bata) 
• El dia d’hípica és especialment important que els nens 

portin bambes tancades i pantaló llarg. 
• El dia de jocs d’aigua és important que els nens duguin sabates o sandàlies d’aigua, 

banyador, una tovallola i roba de recanvi. Per als més grans, els dimecres a més a més 
caldrà que ho portin en una motxilla a l’esquena per facilitar el transport fins a la 
piscina. 

 
*Cada matí farem un descans d’uns 30 minuts a les 10:45h per esmorzar. Encara que el vostre 
fill hagi esmorzat a casa, fet que considerem necessari, aconsellem que també porti un entrepà 
petit, una peça de fruita o unes galetes i aigua o suc per al descans. 
 
Si us plau, marqueu totes les pertinences dels vostres fills amb el nom i cognom. 

 
RECORDEU… 

 
• L’hora de recollida dels nens 

A les hores de recollida (segons si el seu fill només assisteix al matí -13:00h, es queda a dinar - 
15:00h o bé es queda tot el dia -17:00h), els nens i els monitors es reuniran al punt de 
trobada. Si us plau, sigueu puntuals. 
 
• Indicacions 

No es permet que els nens i nenes portin còmics, llibres, jocs electrònics, etc.  ja que no són 
bons vehicles per a practicar l’anglès oral ni relacionar-se entre ells. 
 
• Reunió informativa 

Farem una reunió informativa a Can Sala el dimecres 16 de maig a les 19:00h per acabar de 
concretar informació i resoldre dubtes. 
 

 

 

QUÈ CAL PORTAR? 
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El nostre equip del casal d’estiu en anglès a Can Sala està format per Núria Rof, directora del 

casal amb la titulació de directora de lleure, diversos anys d’experiència en el camp i el nivell 

Advanced d’anglès, i els monitors, que són professors Happy English i addicionalment amb la 

titulació de monitors de lleure.  

Els professors Happy English són joves responsables i dinàmics amb un alt nivell d’anglès 

comprovat per Cambridge School. Tots ells tenen experiència treballant amb nens i reben una 

formació continuada i sistemàtica en les millors tècniques per fomentar l’aprenentatge de 

l’anglès. 

Per tant, estan qualificats i tenen experiència tant per a l’ensenyament de l’anglès com per al 

monitoratge d’activitats lúdiques per a nens.  

Al casal, les classes d’anglès de cada setmana són diferents, enfocades cap al tema setmanal, 

on els nens/es aprenen vocabulari relacionat amb aquest tema i treballen un ‘booklet’ específic 

que porten a casa a finals de setmana. 

• Què és Happy English? 

En col·laboració amb Cambridge School, Happy English ofereix classes 

extraescolars d’anglès des de P3 fins a 6è de Primària, en diferents 

versions com: anglès lúdic, anglès complet, anglès per a secundària, 

menjador en anglès, auxiliar de conversa i Happy at home. Més 

informació a www.happyenglish.cat  

   

EL NOSTRE EQUIP 
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Aquestes són frases textuals de pares que van portar els seus fills al casal l’estiu del 2017 o 

anterior i van voler compartir les seves opinions amb vosaltres: 

• “Dona gust arribar a Can Sala i que l'equip de monitors rebin els nens amb aquesta manera 

tan afectuosa i alegre.” 

• Al principio nos daba un poco de miedo la reacción que pudiera tener nuestra hija ya que 

está acostumbrada al casal que hace su mismo colegio y al que lleva yendo desde muy 

chiquitita .Pero este año nos dijo que le apetecía cambiar y mirando alternativas vimos el 

vuestro. La verdad ha ido dos semanas y ha ido súper motivada y contenta. No dudamos en 

que el año que viene también irá. Hacéis un trabajo fabuloso. Felicidades para todo el 

equipo que formáis el Casal Can Sala.” 

• “Per a mi Cambridge Can Sala és el casal ideal per les meves filles (l'entorn, els animals, els 

monitors, l'anglès, el menjar...) per a mi i per a les meves filles fins avui és la millor 

elecció!!” 

• “Can Sala és una manera ideal per començar 

un estiu ple d'aventures, amics i jocs 

envoltats d'un espai ple de naturalesa. 

L'oportunitat d'aprendre i gaudir. Una bona 

manera de començar un gran estiu. Per 

nosaltres com a pares, Can Sala és la 

tranquil·litat de deixar a la nostra filla en un 

bon casal.” 

• “Els meus fills l'han gaudit les tres edicions i 

us puc assegurar que no hem tingut ni un sol 

dia (en tres anys) que no hagin vingut al matí 

encantats de la vida... Gràcies!!!!” 

• “Gràcies al casal d'estiu organitzat per 

vosaltres a Can Sala la meva filla a tornat a 

tenir il·lusió e interès per la llegua anglesa. S'ha passat les tardes parlant en anglès. Em diu 

que si fa anglès com a extraescolar ho vol fer amb vosaltres. Bona feina!” 

• “Can Sala combina de manera excel·lent la diversió i l'ensenyament. Tant l'equip de 

monitors com la Direcció i Organització del Casal d'estiu han demostrat un esperit 

vocacional per l'educació i el tracte amb els nens. Totes les activitats tenen un rerefons 

pedagògic i els nens han aprés i han gaudit molt. Gràcies Equip de Can Sala!” 

• “Can Sala ha estat una experiència espectacular per la meva filla el primer any que anava 

al casal. No hi ha hagut un dia que no hi anés contenta i ha gaudit molt de les activitats 

mentre aprenia anglès. Repetirem sense dubte”. 

• “El meu fill ha gaudit molt de l'anglès gràcies al casal de Can Sala...... Encantadíssim cada 

matí, cantant cançons que aprenia, em parla en anglès molts cops i em pregunta si se com 

es diu alguna cosa i si jo li dic que no ell m'ho fa saber..... molt contenta i agraïda per tot!!!!! 

REPETIREM segur!!!!!” 

  

 

QUÈ EN DIUEN ELS PARES 
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Fundada el 1984, Cambridge School (www.cambridgeschool.com) és la principal escola 

d’idiomes per a nens, adolescents, adults, empreses i escoles del Vallès Oriental, amb centres 

a Granollers, Mollet del Vallès, Cardedeu, La Garriga, Caldes de Montbui, Sant Celoni, La Roca, 

Parets del Vallès i a partir del curs 18-19 a Vilanova del Vallès. 

Tots els nostres professors són nadius i compten amb titulació universitària i títol de professor 

d’idioma en la llengua que imparteixen. La nostra metodologia d’aprenentatge permet que els 

nostres alumnes utilitzin la llengua des del primer dia de classe. A més, preparem per als 

exàmens oficials de Cambridge, més de 3.500 exàmens aprovats des de l’any 2000. 

Des de ja fa anys, a Cambridge School tenim experiència en organitzar casals tant a les nostres 

escoles com a la masia rural Can Sala. Gràcies al nostre coneixement en ensenyar a nens, 

podem oferir una experiència variada i entretinguda en anglès a l’estiu, al voltant d’activitats 

educatives, creatives, lúdiques i artístiques. Centenars de nens i nenes de 3 a 12 anys han 

pogut gaudir de les nostres activitats lúdiques d’estiu al mateix temps que s’han seguit 

familiaritzant amb la llengua anglesa.  

Actualment oferim tres casals a l’estiu: el de Can Sala, un de nou a Can Llançà (Sant Julià 

d’Alfou) i també Project English, a Cambridge School Granollers, més centrat en tallers artístics i 

audiovisuals en anglès. 

  

SOBRE CAMBRIDGE SCHOOL 

 

Cambridge School Granollers 

Plaça Porxada, 39 

Granollers 
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El casal es realitza a la casa rural de CAN SALA – MONTORNÈS DEL VALLÈS (www.cansala-
montornes.com). Can Sala és el lloc idoni: té una granja/nucli zoològic amb una gran varietat 
d’animals incloent-hi cavalls, cabres, zebra, porcs, ovelles, burros, conills, cérvol, emú, estruç  i 
porc espins.  Els nens estan encantats amb els animals i els poden visitar, donar-los de menjar i 
ajudar a tenir-ne cura.  A més, té molts espais grans i amb ombra per a fer activitats a l’aire 
lliure. Dins de la casa rural hi ha habitacions que adaptem per a l’ús d’aules.  Té un ampli 
menjador i una cuina casolana, sana i bona.    
 
• Mapa de les instal·lacions: 

 

• Com arribar-hi: 

L’adreça és el c/ Mariana Pineda, 1, 08170 Montornès del Vallès. 

Des de Granollers, 20 minuts en cotxe: sortir pel sud de Granollers, agafant la BV-5001 en 

direcció Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès.  

SOBRE CAN SALA 


