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Benvolguts/des, 

Per tal de que pogueu disposar d’un document on es reculli tota la 
informació de la Summer School hem considerat adient enviar-vos el 
present document enlloc de realitzar una sessió informativa. Així, tots 
els pares, mares o tutors disposareu de tota la informació necessària 
i podreu consultar-la sempre que ho considereu. 

Tot i així, en cas de que preciseu més detall, recordau que ens trobareu 
cada horabaixa al nostre centre.  

Moltes gràcies!
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Distribució temporal

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

setmana 1

setmana 2

setmana 3

setmana 4

setmana 5

setmana 6

Desenvolupament del centre d’interès 

 Del 22 al 26 de juny:      We’re artists! 
 Del 29 de juny al 3 de juliol:  We’re sportists! 
 Del 6 al 10 de juliol:        We’re scientists! 
 Del 13 al 17 de juliol:        We’re masterchefs! 
 Del 20 al 24 de juliol:      Lights, camera, action! 
 Del 27 al 31 de juliol:       We’re journalists!  



Horaris

Horaris: 
Horari general d’activitats:  de 9.00h a 13.30h 
Horari escola matinera:   de 8.00h a 9.00h 
Horari escola tardana:   de 13.30h a 14.00h 

Mon Tue Wed Thu Fri

9.00h Arrival & 
welcome

Arrival & 
welcome

Arrival & 
welcome

Arrival & 
welcome

Arrival & 
welcome

9.15h Jewels design I + 
Games (in class)

Jewels design II 
(painting figures 
+ pasta jewels)

Games Outing Water games

10.30h Break Break Break Outing Break

11.00h Portrait painting Dancing & 
singing

Corners: (1). 
Copying pieces 
of art. (2). 
Stones painting

Outing Games

12.15h Origami / 
flextangles / 
tangrams

Cinema Corners: (1). 
Copying pieces 
of art. (2). 
Stones painting

Outing Workshop: face 
painting + 
exhibition

13.30h Farewell Farewell Farewell Farewell Farewell

Exemple d’horari setmanal: (we’re artists) 



Activitats

Sports 
Cada setmana es practicaran esports i jocs físics. 

Arts & Crafts 
Dedicarem unes hores a fer manualitats i preparar la decoració necessària 
per a realitzar les diferents activitats. Es faràn titelles, experiments, etc. 

Performative Arts 
Treballarem cançons i farem exercicis teatrals mitjançant jocs, audicions, etc.  

Games & water games 
Farem jocs diferents com ara gimcanes, "treasure hunts", jocs d'aigua i  jocs 
“vocabulary-based”. 

Cinemaforum 
Cada setmana, els nins i nines veuran pel·lícules i curtmetratges sobre el 
centre d'interès setmanal. 

Outing 
Realitzarem sortides per tal d'aprendre experimentant. 

L’anglès com a llengua de comunicació amb els alumnes



Monitor/es
Estefanía López. 
Filòloga anglesa i amb un nivell C2 (proficiency) d’anglès. Màster en 
formació del professorat. 

Té experiència com a professora d’anglès i francès a diversos 
centres de Mallorca i a Estats Units. Treballa al nostre centre des 
de fa dos anys. 

Miquel Àngel Garcia 
Diplomat en Magisteri i té un nivell C2 (proficiency) d’anglès. Màster 
en prevenció i intervenció psicològica de la conducta a l’escola. 

Té experiència com a mestre a Anglaterra i ha treballat al nostre 
centre durant un any. Alts coneixements en música. Toca el piano i la 
guitarra. 

Cati Alicia Pascual 
Estudiant de darrer curs de Filologia anglesa i amb nivell avançat 
d’anglès. 

Té experiència com a professora d’anglès. Destaca en dansa i és 
gran aficionada als esports. 

Sara Montes 
Filòloga anglesa. Té experiència  tant a l’ensenyament curricular 
com a l’extraescolar. Certificat d’aptitud pedagògica (CAP) i 
màster en construcció i representació d’identitats culturals. 

Ha coordinat diverses summer schools i és directora i professora de 
Move on. 



Procediment

Arribada cada dia a les 9h al segon pis. 

Els nins es recolliran a les 13.30h al replà de l’entrada, 
per tal de dur un control de sortides. 

El primer dia de cada setmana es faran els grups 
definitius. 

Els nins d’entre 3 i 6 anys faran els jocs d’aigua els 
divendres, i els més grans (entre 7 i 11), els faran els 

dimecres. 

Qui precisi d’escola matinera o tardana agraïriem que 
ens avisin el dia d’abans.



Procediment

Els nins i nines han de dur roba còmoda i que es pugui 
embrutar. 

Poden dur qualsevol tipus de sabata excepte els xoquins 
de dit. 

És important posar dins la motxilla: berenar, aigua, 
crema solar, gorra i muda de roba interior. Els 
dies de jocs d’aigua també banyador i tovallola. 

Si es precisa l’administració de medicament, cal 
portar-lo juntament amb un certificat del metge i 

una autorització dels pares. 

Si qualque dia no pot assistir a la Summer School 
agrairíem ens ho comuniqueu. 



Instal·lacions

+ de 300m2 per aprendre anglès i disfrutar de l’estiu!



Sara Montes 
971.55.14.74  -  615.85.70.83 

(també per whatsApp) 

www.moveonidiomes.com 
moveon.idiomes@gmail.com 

Contacte

moveon.idiomes

Us agrairíem que el pagament de la Summer School 
es realitzi entre el 8 i el 16 de juny. Ho podeu fer per 
transferència bancària, o bé durant qualsevol tarda, 

entre les 16:30h i les 19:30h.
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