
CASAL D'ANGLÈS 
MaB LanGuages

DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Cute Koala Mask

Arts  & Crafts

ESMORZAR

Sports  & Games

Yoga story, Frozen

Fill the buckets race

Salty names

Science

ESMORZAR

Music  & Drama

We are going on a bear

hunt song

Wellcoming!Wellcoming!

Water  Splash! Water  Splash!

Colourful octopus

Arts  & Crafts  II

ESMORZAR

Sports  & Games

Plauground games,

U.S.A

Water cup races

Wellcoming!

Water  Splash!

African safary

seeds mosaic

Gardening

ESMORZAR

Music  & Drama  II

We are goking ona a

bear hunt song

Wellcoming!

Water  Splash!

Pancake day

Cooking

ESMORZAR

Sports  & Games  III

Football, U.K.

Cup of chance, water

game

Wellcoming!

Water  Splash!



MaB Languages dóna resposta a la formació de llengües estrangeres a nens i nenes,

joves i adults d’una manera efectiva gràcies a l’experiència i formació del nostre equip.

Mitjançant la nostra metodología amb un enfocament CLIL (Content and Language

Integrated Learning), principis pedagògics i objectius, aconseguim que els i les nostres

alumnes no només assoleixin el coneixement desitjat de la llengua estrangera, sinó

també aprenguin continguts i visquin cada activitat com una nova i engrescadora

experiencia.

A més, tenim com a objectiu arribar a potenciar i estimular totes les intel·ligències

múltiples que tots tenim: la verbal, la lingüística, la visual i espacial, la lògica

matemàtica, la cinestèsica-corporal, la musical, la naturalista i la interpersonal, i així

aconseguim millorar el rendiment dels i les alumnes en molts aspectes de la seva vida.

Durant el nostre Casal Temàtic ENGLISH AROUND THE WORLD, els nens i nenes

descobriran la cultura de diferents paisos de tot el món que tenen l’anglès com a

llengua oficial mitjançant tallers d’arts & crafts, music & drama, science, gardening i

sports & games i molta, molta diversió!

Totes les activitats són en ANGLÈS, seguint un enfocament CLIL i fusionant la filosofia

de l’Educació en el Lleure.
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