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Intoducció 
a. Utilitzem la immersió lingüística en anglès amb inclusiu del català i 

castellà, en funció de les caracterísitques del grup i les necessitats dels 

infants. Campus en anglès 

 

b. Ens basem en els tres factors fonamentals: 

− L'interès de l'infant 

− El respecte al ritme de cadascú 

− Les seves innovacions 

 

c. Utilitzem, en la mesura del possible, elements dels següents items: 

− elements naturals 

− elements quotidians 

− elements de creació lliure 

− elements de noves tecnologies 

− elements de jocs manipulatius 

− elements innovadors educatius 
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Activitats 

Àmbits 
El centre d’interés proposat serà el NADAL conjuntament amb el treball de les 

intel·ligències múltiples EN ÀMBITS amb elements manipulatius, amb 

projectes i amb la metodologia de STREAM: 

 

� Intel.ligència logicomatemàtica 

AMBIENT SCIENCE 

S’experimentaran amb la ciència per entendre diferents efectes que pot tenir la 

ciència al Nadal. 

AMBIENT TECHNOLOGY 

Mitjançant la tecnologia aprendrem a construir elements relacionats amb el 

Nadal. 

AMBIENT ENGINEERING 

Mitjançant la enginyeria i els circuits lluminosos els infants entendran perquè la 

ingenieria és important al Nadal. 

AMBIENT MATHS 

Mitjançant experiments de matemàtiques realcionats amb el Nadal, els infants 

veuran com les matemàtiques i el Nadal estan relacionats. 

 

� Intel.ligència musical 

AMBIENT MUSICAL 

El Nadal ens porta molts intruments musicals tradicionals catalans i de diferents 

països, els construirem i aprendem a fer-los tocar amb una petita composició 

musical. 
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� Intel.ligència cinesicocorporal 

ACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA 

Treballarem els valors de l’esport: el calentament, la flexibilitat, autocontrol, 

l’habilitat per utilitzar el propi cos per expressar idees i sentiments amb les 

seves particularitats de manipulació, coordinació, equilibri, destresa, força, 

flexibilitat i velocitat a través dels esports proposats. 

� Intel.ligència artística 

AMBIENT ARTÍSTIC  

Mitjançant el STEAM Kids Christmas Coloring Book, els infants construiran, 

pintaran i jugaran per fer i pintar obres artístiques en 2D i 3D 

 

� Intel.ligència lingüística - Intel.ligència intrapersonal/ interpersonal 

AMBIENT EXPERIMENTAL 

Mitjançant l’experimentació aprendem vocabulari típic nadalenc amb els sentits 

des del gust fins el tacte.   

 

AMBIENT DE CONTES 

 

És Nadal i arriba el cagatió, però...i si estigués a tots els contes que coneixem? 

Aprendrem els contes de les figures de jengibre, coneixerem en Bee i li haurem 

d’explicar què és e Nadal. 

 

Excursió a l’Ambient Lliure Nadalenc 
S’haurà d’ajudar a Papa Nöel a agafar els globus de Nadal que es donin a la 

fuga. Activitat programada al bosc de Castellarnau on els infants mitjançant pistes 

faran d’investigadors amb l’ajuda d’un mapa combinat amb la tecnologia. 
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Grups 
Diferenciats per edats: 

 

� En un principi, en funció del nombre d’alumnes es faran els grups per edats. Es 

proposen inicialment dos grups: Infantil i Primària, per posteriorment tornar a 

valorar-ho i veure la necessitat de desglossar en dos, el grup de primària. 

Preus 
 

PREUS 

Una semana de campus 

(7 dies: 24,27, 28,31/12 i 2,3 i 4/01) 
1 dia 

1er fill/a 2on fill/a 1er fill/a 2on fill/a 

Acollida 08:00h a 09:00h 22€ 20€ 5€ 4€ 

Matí 09:00h a 14:00h 68€ 62€ 22€ 20€ 

Dinar 14:00h a 15:30h 30€ 27€ 12€ 10€ 

Tarda 15:30h a 17:00h 15€ 13€ 6€ 5€ 

 

• S’aplica un decompte del 5% per germans 

• NO es retornaran els imports satisfets pel campus ni una vegada iniciat ni 4 dies abans 

d’iniciar. 

• Es bonifica a l’escola amb 2 dies (24 i 31/12) de campus per la fidelitat demostrada 

durant l’any 2018. La bonificació consisteix en mantenir el preu de 5 dies de Campus, 

però realitzar 7 dies. 
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Anotacions 
 

• La present proposta tindrà validesa de 10 dies naturals des del dia de la recepció 

• Per donar com acceptada la proposta s’hauran de retornar signats i segellats tots els 

fulls. 

• Es signarà el document de compromís de bon ús de les instal.lacions de l’escola 

• La comunicació amb les famílies serà mitjançant email o de la nostra plataforma de 

forma gratuïta. 

• Es proporcionarà a l’AMPA el certificat conforme els docents del campus tenen el 

certificat d’antecendents sexuals negatius i compleixen tota la normativa i formació 

laboral. 

 

Certificacions de Village Niu Sabadell 
 

• Som centre certificador i preparador de Cambridge Assesment English  

• Som partner al Vallès del Projecte Cambridge After School 

• El noste material està avalat per Baula i Edelvives amb seguiment curricular de 

Catalunya 

• Estem certificats per Lego Robotix 

• Som partner del Vallès Occidental i de Sabadell d’Aloha Arithmetic Mental, Kitsune i 

BrainGym 

• Tenim la patent a nivell nacional de les metodologies STEM, STEAM i STREAM Music 

• Estem inscrits i reconeguts com Escola de Lleure Educacional pel la Direcció General 

de Joventut de Catalunya 


