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         VISIT ENGLAND 
 

 
 

 
 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 

• Potenciar l’aprenentatge significatiu, en llengua estrangera, a través del joc i 
altres activitats. 

• Motivar l’ús vehicular d’una llengua estrangera, també entre els companys. 

• Desenvolupar l’esperit crític i la capacitat de resolució a les diferents 
situacions que ens plantegen les activitats. 

• Participar en els tallers i les activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i les companyes. 

• Desenvolupar valors personals com el companyerisme, la solidaritat i el 
treball en equip en  un entorn diferent a l’habitual. 

• Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa, 
els monitors i  el personal de les activitats. 

 
 
CONTINGUTS 

 

• Pràctica de la llengua anglesa com a llengua vehicular. 

• La importància del treball en equip. 

• Orientació en espais oberts. 

• Coneixement de l’entorn natural de la zona. 
 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
Presentació i Jocs de 

coneixença 
Sherlock Holmes: the 

mistery of the lost jewel 
British sports 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
 

La gimcana de Robin 
Hood 

Break a leg! 

Tornada a l’institut 
 Sopar Sopar 

Nit Fun and games Let’s go to the theatre! 

  
 

En anglès! 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

Presentació i jocs de coneixença 
Presentació de l’eix d’animació, jocs de coneixença i descoberta de l’entorn.  
 

 
Robin Hood 
Gimcana a través del bosc de Sherwood on haurem de realitzar 
un seguit de proves per demostrar les nostres habilitats 
individuals i en equip.   
 
 
Fun and games 
Farem jocs de nit pels voltants de la casa, pel que haurem 
d’aguditzar els nostres sentits i posar piles a les lots!  

 
 
Sherlock Holmes and the mistery of the lost jewel 
Seguirem les pistes que trobem per resoldre el misteri que 
s’amaga rere la desaparició de la joia més preuada de Londres. 
Caldrà aprendre a triar les pistes bones de les que pretenen fer-
nos equivocar i posar a prova els nostres coneixements. 
 

 
Break a leg! 
Dividits en grups, assajarem tres de les obres més conegudes 
del teatre anglès com poden ser Romeo i Julieta 
(Shakespeare), The Mousetrap (Agatha Christie) i Sweeney 
Todd (musical)  
 
 
Let’s go to the theatre! 
Representarem les tres obres assajades.   

 
 
British sports 
Practicarem alguns dels esports més emblemàtics de la 
cultura britànica: cricket, rugby, badminton... 
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