
ESTADES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA 2020

FULL INFORMATIU

Benvolgudes famílies,

ens complau fer-vos arribar informació pràctica del vostre interès relativa a les estades d’immersió 
lingüística en les que els vostres fills/es participaran properament.

  Sortida: dimecres 11 de març a les 9h, el Puig.
  Tornada: divendres 13 de març a les 15h30, el Puig.

   Alberg: Cabrera de Mar Xanascat  
   https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/cabrera-de-mar-xanascat

   Professors acompanyants: Diego, Elena, Gemma, Jaime, Míriam.
   Telèfon de contacte durant l’estada: 937 594 448

   Què cal portar a la motxilla? Sac de dormir o llençol de sobre, llanterna de mà, cantimplora, estoig  
   amb bolígraf i llapis. Roba: mudes de roba interior, samarretes, jerseis i pantalons còmodes,     
  impermeable pel vent i la pluja, pijama. Calçat esportiu i de recanvi. Higiene personal: necesser

amb raspall de dents, pasta dentífrica, pinta o raspall, xampú, gel de bany, sabó... tovallola de mans i de bany,
repel·lent de mosquits i mocadors.

   A l'elaboració dels menjars es tindran en compte les al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries dels  
  alumnes/as. Us farem arribar els menús tan aviat els rebem.

   Activitats: Els participants esdevenen candidats a una acadèmia d'arts escèniques i hauran de     
  preparar una actuació en públic (teatral o en vídeo). Per petits grups, treballaran els diferents     
  aspectes i gèneres que afecten les arts escèniques (cos, veu, ...). Es distribuirà els participants en 
  petits grups per interessos i afinitats, a partir d’una motivació prèvia. Cada grup desenvoluparà un 

projecte segons la categoria artística escollida. Al final de l’estada es farà una representació amb cadascuna 
de les categories, que s’enregistrarà amb vídeo.       

Programa d’activitats Dia 1 Dia 2 Dia 3

Matí Presentació centre d’interès
Body Warm-up

Improvisations
Theatre game

The Cube

Last Rehearsal

Final Performance

Tarda Voice Warm-up
Concentration games

My fairy tale
Performance Preparation

Nit Joc de nit Joc de nit i vetllada final

Altres informacions d’interès:
- La participació de l’alumne/a en l’estada suposa el compromís d’adequació a les normes de comportament 
de l’alberg i d’acord amb la normativa del centre (també durant els trasllats). En cas de mal comportament de
l’alumne/a, la seva família es responsabilitzarà de la seva recollida a l’alberg. Rebreu una notificació a través
de l’iEduca en cas d’incidència.
- Els alumnes/as es faran responsables de les seves pertinences.
- No cal portar diners.
- Els alumnes/as poden portar telèfon mòbil però, d’igual forma que a l’institut, podran fer-ne ús únicament 
durant les hores lliures. A la nit es consignaran els telèfons mòbils i aparells electrònics.

Santa Coloma de Gramenet, 26 de febrer del 2020.

https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/cabrera-de-mar-xanascat

