
Colònies 3r ESO 
Reporters' Research a la Molina



PROGRAMA 

PROA+



IMPULS I MILLORA
DE LA COMPETÈNCIA

DE LA LLENGUA
ANGLESA
Immersió lingüística

Objectius dins del PEC



Informació general

SORTIDA/TORNADA ALBERG PROFESSORS/ES

ACOMPANYANTS:

 

a més dels

professors/es del

nostre centre hi

hauran els

MONITORS/ES

(aprox. 1 monitor

per cada 10

alumnes) de les

pròpies activitats.

El dia 30 a les 8:00  a la

porta de l'institut.

El dia 1 de juny

arribaran cap a les

18:30 (aprox.) a la porta

de l'institut.

Xarxa Xanascat:

La Molina

Desplaçament en autocar



Xanascat La Molina



Xanascat La Molina



Xanascat La Molina



 

Objectiu: esforçar-se i habituar-se a

utilitzar una llengua diferent a

l'habitual per fomentar estratègies

comunicatives. Els alumnes es

conventiran en reporters, faran un

fotoreportatge i entrevistes per

finalment presentar el seu projecte.

 

 

Programa 

Reporters' Research



Què 

farem??



Què caldrà portar?

- 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 o la pluja,

pijama, alguna roba d'abric.

- Calçat: esportiu i de recanvi.

- Higiene personal: necesser amb raspall de dents,

pasta dentífrica, pinta o raspall, xampú, gel de bany o

sabó tovallola de mans i de bany.

- Repeŀlent de mosquits, protector solar i mocadors.



Menús Especials
 

hi haurà opcions:
-Dieta vegana

-Dieta vegetariana
-Dieta sense porc

Al·lèrgies:
-Aquells alumnes que

tinguin al�lèrgies
alimentàries caldrà que

omplin un document
especial i portin un
informe del metge.

IMPORTANT: els alumnes hauran de portar
l'esmorzar i el dinar del primer dia.



Els alumnes podran portar i utilitzar 

el mòbil a estones, quan no facin activitats 



Els alumnes que no vagin a les

colònies hauran d'assistir a classe a

l'institut



LA DATA LÍMIT PER INSCRIURE'S ÉS EL

23 DE MAIG (A TRAVÉS DEL FORMULARI

QUE HEU REBUT PER IEDUCA I EMAIL)



Moltes gràcies

 

 
Precs i preguntes


