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¿Què es  
Xúquer HolidayLab ?
Xúquer HolidayLab és una nova manera de viure l’an-
glès en un moment de l’any en el qual els xiquets/as 
necessiten relaxar-se, jugar i fer coses diferents. Neces-
siten experimentar, crear, innovar i gaudir mitjançant 
un aprenentatge i un entorn diferent

Açò és Xúquer HolidayLab 

Xúquer HolidayLab va dirigida a alumnat, els 
Labbers, d’entre 3 i 12 anys d’edat que vulguen 
viure l’aprenentatge de l’anglès d’una forma diferent 
i inoblidable perquè en Xúquer HolidayLab ens 
submergim en l’anglès a través de Labs & Workshops 
per a aconseguir que tots els coneixements teòrics que 
han anat adquirint al llarg de l’any tinguen la seua 
utilitat en el món real o putting theory into practice!!!

El programa Xúquer HolidayLab consta d´1 Lab d’1,5 
hores de durada en el qual proporcionem als nostres 
Labbers l´input necessari (vocabulari, funcions, cançons, 
jocs) per a poder engegar les diferents activitats que es 
realitzen en les Workshops de ciència i experiments, 
art, story-telling, ball, esports, projectes, piscina, festes… 
i qualsevol activitat que sorgisca a iniciativa del grup.
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Metodologia
Xúquer HolidayLab és, sens dubte, immersió lingüís-
tica. Els nostres professionals persuadeixen als Labbers 
a que facen ús de l’anglès tant en les Lab com en les 
Workshops.

Les persones encarregades de dur a terme Xúquer 
HolidayLab són professionals amb una àmplia 
experiència en el procés d’ensenyament-aprenentatge 
d’idiomes, es comuniquen únicament en anglès i 
coneixen les eines necessàries per a aconseguir que 
a poc a poc els xics i xiques deixen les seues pors i 
utilitzen l’anglès en les seues converses. Sabem que 
cadascun té el seu ritme, ho respectem i els animem.
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Instal·lacions  
i serveis adicionals

Posem a la disposició de les famílies que ho 
requerisquen i sol·liciten els següents serveis:

— MATINERA (de 8 a 9 h.): en biblioteca comptem 
amb una sèrie de recursos (ordinadors, llibres i re-
vistes, jocs, etc.) perquè els labbers s’entretinguen 
fins a l’hora de l´inici.

— MENJADOR (de 14 a 15 h.): Existeix l’opció 
d’utilitzar el servei de menjador en dies solts. En 
aquest cas, s’haurà d’avisar a coordinació i abonar 
l’import corresponent en administració (Rafa 
Ahulló).

 En cas de necessitar una dieta especial o tenir 
algun tipus d’al·lèrgia s’haurà d’informar en el 
document corresponent.



Instruccions

Entrada i Eixida

Si has contractat el servei de matinera, a les 08.00 
h els xics/es es dirigiran a la biblioteca del centre i a 
les 09.00 h., seràn arreplegats per la coordinadora. 
L’alumnat accedirà al recinte per la porta principal i 
es dirigirà a la seua fila. 

Per seguretat, les famílies han de signar una fulla 
d’autorització indicant què persona/s tenen permís 
per a arreplegar a l’alumne/a. En cas que autoritzen 
que el seu fill/a torne sol/a, també hauran de signar 
l’autorització corresponent.

A l’alumnat que haja optat pel servei de menjador se 
li acompanyarà a la cafeteria i d´on seran arreplegats 
pel seu familiars.
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Materials

Es recomana marcar el material de piscina amb el nom 
de cada alumne/a, especialment en Infantil.

És recomanable portar esmorzar i botella d’aigua.

A cada Team (Explorers, Inventors, Innovators, 
Pioneers) se li lliurarà el seu horari de classes i activitats 
setmanalment perquè tinguen coneixement de les 
activitats que es van a realitzar al llarg de la setmana.

Els materials que hauran 
de portar a les classes són:
– estoig
– llapis
– goma
– maquineta
– bolígraf
– llapis de colors

Els materials que 
hauran de portar els 
dies de piscina són: 
– tovallola
– xancletes
– vestit de bany
– crema protectora
– gorra



Documentació
Per a formalitzar matrícula és necessari portar una 
foto de carnet. Hauran d’emplenar-se els següents 
impresos: matrícula, autoritzacions i informe per al 
menjador (en cas de sol·licitar un servei especial).

Segur Mèdic
Xúquer HolidayLab compta amb un segur mèdic 
privat per a poder donar resposta en el menor temps 
possible a qualsevol incidència que puga tenir lloc 
durant la realització de l’activitat en les nostres 
instal·lacions.
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25/06 INICI (Setmana 1)

Setmana 2

Setmana 3

Setmana 4

27/07 FI DE L´ACTIVITAT (Setmana 5)

Suplement/
setmana

Matinera 8€

Menjador 30€

Calendari

Exemples orientatius

Inscripcions: fins el 13 de juny o fins esgotar places.  

Places limitades!
La realització de l’activitat està supeditada a la inscripció d’un nombre mínim 
d’alumnes/as.

Consulta els nostres descomptes.

Preus

Juliol

Juny

07

08

09

1 setm 2 setm 3 setm 4 setm 5 setm

124€ 217€ 284€ 360€ 433€

Lab i Workshops

DLL DM DX DJ DV DS D
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

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

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9.00
10.30

LAB 1 LAB 1 LAB 1 LAB 1 LAB 1

10.30 
11.00

Esmorzar

11.00
12.45 Workshop

Piscina

Workshop 
Innovación

Workshop
Deportes Workshop

Piscina
Festa

12.45
14.00

Workshop
Gynkana

Workshop
Cuina

Reunió  
informativa:  
29 de maig  

a les 17.30 h.  
(confirmar  
assistència)



Més informació:
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T. 96 241 21 85 
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