ESCOLA D’ESTIU
SUMMER CAMP
2020

QUÈ OFERIM?
 Immersió a l’anglès
 Tallers creatius
Amb els anys, hem desenvolupat un programa de tallers de major abast i
diversitat. Un grup de persones amb habilitats diferents, professionals
qualificats, experimentats i experts en el seu ofici, s'incorporen a la nostra
encantadora escola i ens presenten les seves je ne sais quoi i va-va-voom
embolicats en la creació de records memorables, pràctics i nous per als
nostres fills.
Aquests són alguns dels nostres tallers màgics d'anys anteriors, així com
algunes de les noves incorporacions per a aquest estiu:
 Art dramàtic i Teatre musical
 Arts escèniques i Dansa
 Creació musical i Cant
 Bosc Escola
 Mindfulness i Ioga per a nins
 Contes i històries sensorials
 Zumba
 Cuina i Rebosteria
 Manualitats de motricitat fina
 Jiujitsu
Tots els grups gaudiran d'un taller cada setmana o, alternativament, surtiran
d'excursió.

QUAN SERÀ? TOTES LES DATES
Setmana 1: del 29 de juny al 3 de juliol
Setmana 2: del 6 de juliol al 10 de juliol
Setmana 3: del 13 de juliol al 17 de juliol
Setmana 4: del 20* de juliol al 24 de juliol
Setmana 5: del 27 de juliol al 31 de juliol
* El dilluns 20 de juliol és festa local de Santa Margalida a Sa Pobla, per la qual cosa l'escola estarà tancada
aquest dia.

Opcions:
- Sense dinar: de 08:50h a 13:00h
- Amb dinar: de 08:50h a 15:00h
QUI SOM?
Perfils del personal:



Nadius de parla anglesa i professionals locals amb domini i fluïdesa
superiors de l'anglès.



Graduats en universitats britàniques amb títols en ensenyament, educació,
llengua anglesa, literatura anglesa i psicologia.



Amb experiència en l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera per
a nins i adults joves.



Experiència i formació especials en una varietat d'activitats extracurriculars,
incloent esports i arts escèniques.

Ràtios de personal:




Entre 3 i 6 anys: 1 mestre per a 7,5 nins.
Entre 7 i 12 anys: 1 mestre per a 15 nins.



Incorporació de més personal de suport en dies temàtics (dies de tallers i
dies d'excursions).

ELS NOSTRES GRUPS D’EDAT
-

De 3 a 4 anys

-

De 5 a 6 anys

-

De 7 a 8 anys

-

De 9 a 10 anys

-

De 11 a 12 anys

VENIU I UNIU-VOS A LA DIVERSIÓ

 Telefonau al +34 971 570 110
 Enviau-nos un e-mail a info@mallorca.school
 Inscriviu-vos entre el 20 d’abril y el 17 de juny:
o

Reservau la vostra plaça i inscriviu-vos per 35 euros (no
reemborsables).

o

Inscriviu-vos per un mínim de dues setmanes. Poden ser setmanes
alternes.

o

Aprofitau el 5% de descompte no acumulable, si és un alumne de
MySchool o si inscriviu a 2 germans (el descompte s'aplicarà a un
dels germans).



Recompensau-nos:
o

Pagant 130 euros per setmana de 08:50h a 13:00h sense dinar, o

o

Pagant 165 euros per setmana de 08:50h a 15:00h i podreu gaudir
d’un dinar sa i equilibrat, compost per tres plats i preparat
diàriament per la nostra xef a la nostra pròpia cuina.



Deixau el vostre fill/a prest a la nostra escoleta matinera per 5 euros/dia o
20 euros/setmana.



Dinau amb nosaltres per 8 euros/dia (preu per a dies esporàdics).
Senzillament heu d’informar el dematí a l’hora de deixar el vostre fill/a.




Obteniu la camiseta de MySchool Summer Camp inclosa en la matrícula.
Ho sentim molt, però baix cap circumstància podem oferir un
reemborsament si els seus fills/es no poden assistir.

HORARI D’ACTIVITATS
08:50h – 09:00h

Arribada i registre

09:00h – 09:50h

Sessió 1

09:50h – 10:40h

Sessió 2

10:40h – 11:10h

Berenar i esplai

11:10h – 12:00h

Sessió 3

12:00h – 12:50h

Sessió 4

13:00h

Finalització del dia / Dinar

13:00h – 13.30h

Dinar

13:30h – 14:00h

Temps de joc

14:00h – 14:50h

Temps d’esplai / Temps de relaxació per al grup de 3 a 4 anys

15:00h

Acabament del dia

Les quatre sessions diàries són anglès, arts i manualitats, natació i esport. Una
vegada a la setmana tenim un dia temàtic en el qual gaudim d'un taller a l'escola
o, alternativament, sortim d'excursió.

