
Benvolgudes famílies, 

Aquest és un resum sobre aspectes pràctics i de funcionament per a les clases consecutives d’anglès a El Jardí dels 
Ocells. 

A més a més, us recordem que per a qualsevol dubte us podeu adreçar a: 

Whatsapp – 693471113 (Emily) 

Email – info@eljardidelsocells.com 

El Jardí dels Ocells, Moja, Olérdola 

Instal·lacions 

Totes les activitats es duran a terme dintre del recinte de El Jardí dels Ocells. S’ho passaran molt be aprenent o 
practicant anglés a l’aire lliure i disfrutant dels animals. 

Resum de les activitats 

Nivell baix del 1 al 5 d’agost* 

Bird Day 
Frog and 
Bat Day 

Grow Veg 
Day 

Bug Day Animal Day 

Tour dels 
Ocells 

Aprenem 
sobre les 
granotes 

Aprenem 
sobre l’hort 

Aprenem 
sobre les 
abelles 

Aventura 
entre els 
arbres 

Snack Jocs 
Plantem un 

hort 
Bug hotel Rucs 

Jocs Snack Snack Snack Snack 

Manualitats 
Aprenem 

sobre 
ratpenats 

Més sobre 
l’hort 

Aprenem 
sobre 

insectes 

Conte en 
angles 

Conte en 
anglés 

Jocs Titelles Jocs Sorpresa 

 

Nivell mitja del 8 al 12 d’agost* 

Bird Day 
Frog and 
Bat Day 

Grow Veg 
Day 

Bug Day Animal Day 

Tour dels 
Ocells 

Aprenem 
sobre les 
granotes 

Aprenem 
sobre l’hort 

Aprenem 
sobre les 
abelles 

Mini golf 

Jocs Jocs 
Plantem un 

hort 
Bug hotel Rucs 

Snack Snack Snack Snack Snack 

Identificar 
Ocells 

Aprenem 
sobre 

ratpenats 

Més sobre 
l’hort 

Aprenem 
sobre 

insectes 
Jocs 

Fer un 
menjador 

Jocs Jocs Jocs Sorpresa 

 

*Les activitats poden variar depenent del nivell o la intempèrie 

 



Horaris 

Entrada de 8:45h a 9:00h 

Sortida a les 12,30h 

Es prega puntualitat a l’hora de recollida. En cas de retard, malaltia o imprevistos, cal avisar. 

S’hauria d’arribar al matí havent esmorzat. 

Tots els infants hauran de ser recollits per un adult, pare/mare o persona autoritzada. En cas que l’infant marxi sol, o 
canvii la persona responsable de la recollida, s’haurà d’avisar per escrit portant l’autorització (demaneu el full 
d’autorització per email o whatsapp) 

Què han de portar?* 

● Roba i calçat espor u còmodes 

● Pe t refrigeri/esmorzar i petita ampolla/cantimplora d’aigua 

● Gorra i crema protecció solar (a la motxilla i posada des de casa) 

● Repel·lent de mosquit (si en voleu) posat a casa 

● El dia de “Grow Veg Day (Dimecres) cal portar guants de jardinería 

● Llibreta, llapis i goma (la llibreta es lliurarà com a regal el primer día) 

● Medicació. Especificar per escrit la dosi i horaris en que s’ha de prendre. Cal autorització, demaneu el full 
d’autorització per email o whatsapp. 

*Tot el material és individual i en cap cas es pot compartir amb la resta de participants. En cas de pèrdua o robatori, 
ni els profesors ni El Jardí dels Ocells  se’n farà responsable. 

L’equip 

La profesora d’anglés té 7 anys d’experiéncia donant clases d’anglès, es nativa i te la certificació de TEFL. 

Qüestions pràctiques i de funcionament 

● Minim de 5 i máxim de 10 estudiants 

● No apte per a principiants, els estudiants necesitarán tenir un nivell d’anglès que els permeti entendre frases 
básiques per a poder disfrutar de les clases a El Jardí dels Ocells. 

● Periòde d’inscripció: desde el 13 de Juny fins al 15 de Juliol de 2022 

● S'ha d'omplir un formulari per cada participant. Una vegada omplert s'enviaran les dades per a fer el pagament 
cuan hi hagin suficients participants. Descompte del 10% per a germans. Només es reserva la plaça quan es rebi el 
pagament total. 

● Els par cipants auran de respectar les regles dels profesors y de El Jardi dels Ocells, si no es pot prohibir la 
continuació del curs el pròxim día y/o demanar la recollida anticipada de l’estudiant. Si aquesta actuació es 
considera necessària no es fara devolució per a les hores/días perduts.  



● Es poden fer inscripcions per a dies puntuals, pero recomanem assistir a totes les clases de la setman per treure 
més profit del curs d’anglès i les activitats. 

● Un cop tramitada la inscripció, no s’acceptaran devolucions, excepte per raons mèdiques (caldrà adjuntar 
comprovant). 

Fitxa de salut 

En el cas d’infants que pateixin algun tipus d’al·lèrgia alimentària o intolerància, de problema físic, psíquic, de 
relació, etc ... agrairíem informeu també als coordinadors de les clases d’anglés a El Jardí dels Ocells, a més a més de 
signar l’autorització mèdica. Tot aixó esta disponible al formulari d’inscripció 

Equip El Jardí dels Ocells 

Juliol 2022 

  


