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Alemany, francès o anglès: immersió total aquesta Setmana Santa amb els DinoCrocs!
Situat al barri de la Bonanova de Barcelona, en un entorn ple de llum natural i un gran pati, hi
ha el món dels DinoCrocs Hocus i Lotus, creat especialment per als nens i nenes de 3 a 11 anys.
El teu fill/a viurà al costat dels nostres Magic Teachers una fantàstica aventura
i es divertirà mentre aprèn i es relaciona només en la llengua escollida.
Idioma
L'alemany, el francès o l'anglès, un de les tres, serà la llengua vehicular tant del Magic Teacher com del
teu fill durant tota la jornada. A través del joc i la Magic Adventure amb el nostre programa lingüístic
aconseguim no solament que entengui sinó també que aprengui cançons, instruccions del dia a dia,
ampliem o consolidem vocabulari d’aquestes dates..., envoltat d'alegria i afecte per fomentar la
comunicació.
Com cada història és nova per a tots els nens, el nivell previ de la llengua no és determinant.
Objectiu del Casal DinoEaster · DinoOstern · DinoPâques
Volem que el teu fill vingui content, es diverteixi i estigui actiu físicament. Per a això, viurà les històries
dels DinoCrocs que, juntament amb les activitats preparades, li proporcionaran un ampli vocabulari que
farà servir en diferents contextos i formats. I mentrestant, jugarem amb ell, riurem, el mimarem i li
donarem tot el nostre afecte, perquè se senti feliç i segur i vulgui parlar i comunicar-se en la llengua
seleccionada.
Si el teu fill gaudeix, gaudirà també la llengua: una immersió total sense sortir de casa!
Un dia amb en Hocus i la Lotus
9:00 – 9:30h. Entrem en el món dels DinoCrocs, on parlem només en la llengua escollida per al Casal: ens
presentem i saludem, i ens preparem per a la jornada d'avui.
9:30 – 10:30h. Magic Adventure: vivim una aventura juntament amb el Magic Teacher i en Hocus i la
Lotus. DinoCrocs és un teatre mímic-gestual; una cançó: música, ritme i melodia; un conte, amb l'emoció i
les il·lustracions i també dibuixos animats, que als nens els encanten. Tot això constitueix la base
pedagògica i lingüística del nostre programa.
10:30 – 11:00h. Necessitem energia, així que fem una pausa i agafem l'esmorzar. Si el temps convida, el
prenem fora a l'aire lliure en el nostre fantàstic pati. Yummy, yummy! Lecker! Trop bon!
11:00 – 11:45h. Si el sol brilla al cel, ens anem a jugar una estona als Jardins del Dr. Roig i Raventós, a tan
sols 5' de la nostra Escola, posant en pràctica els primers jocs i corrent per aquest magnífic parc (si no
podem sortir, també juguem però a les classes).
11:45 – 13:30h. Tornem a l'Escola, ens rentem les mans, i fem jocs interactius, manualitats típiques
d’aquests dies per endur-se després a casa, jocs clàssics, storytelling sessions... creats específicament per
utilitzar tot el vocabulari i les noves paraules relacionades amb les festes de Pasqua.
Temps gratuït d'acollida:
De 8:00 a 8:30 i de 13:30 a 14:00h. El/la Magic Teacher es queda amb nosaltres veient dibuixos, pintant o escoltant
música fins que arriben tots els nens o ens vénen a buscar i ens acomiadem fins l’endemà.

El Programa educatiu lingüístic DinoCrocs: desenvolupat per la Catedràtica Traute Taeschner de la
Universitat Sapienza de Roma, en col·laboració amb prestigioses universitats europees, el programa és el
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resultat de més de 25 anys d'investigació científica i premi Millor Programa d'Ensenyament d'idiomes per
la Comissió Europea ja en 2007. www.dinocrocs.org
Magic Teacher: els professors, nadius o amb un nivell bilingüe, són Magic Teachers formats en el
programa DinoCrocs. Cadascun/a es farà càrrec de màxim 10 nens/es.
DinoActivitats
Han estat pensades amb l'objectiu de viure la llengua, perquè el teu fill la parli i no només l'escolti,
creant-li la necessitat d'haver d’utilitzar-la.
I també per ampliar conceptes i treballar-los individualment o en equip, sempre en una manera lúdica i
entretinguda. Juntament amb la part lingüística, treballem la part emocional i altres habilitats del teu fill
amb:
✓ Jocs clàssics: fem que es moguin i es relacionin entre ells, juguem en equip o de manera
individual, gestionant la frustració de perdre o l'emoció de guanyar...
✓ Manualitats: desenvolupem la imaginació juntament amb les habilitats motores fines, tot
emprant tisores, pinzells, pintures, cartró... Exercitem l'atenció i concentració i aprenem colors,
formes, números... Guanyem confiança i autoestima per la feina feta, que després ens
emportem a casa!
✓ DinoCançons: les cançons dels DinoCrocs ens ajuden, amb el ritme i la melodia, a adquirir nou
vocabulari. Els hi encanten!: se les aprenen en tan sols uns dies però… les recordaran sempre!
Grups: amb nens de 3 a 11 anys, les edats dels grups aniran en funció de les sol·licituds rebudes. Som
partidaris de barrejar edats per aconseguir que el joc sigui més estimulant, ja que les investigacions
confirmen l'efecte positiu que té per als nens jugar amb altres de diferent edat, mantenint sempre
continguts pedagògics adaptats a cada edat. Hi haurà un d’anglès i un d’alemany.
Horari: Horari d'activitats de 9 a 13:30h, amb servei d'acollida gratuït de 8:30-9h i 13:30-14h.
Calendari: Del dilluns 15 al dijous 18 d’abril del 2019
Preu (possibilitat d’inscripció només per setmana completa): 100€/setmana. Fent reserva abans del 15 de
març, 95€
Preu alumne/a DinoCrocs (inscrit/a en algun curs d’anglès, alemany o francès en el moment de la inscripció):
95€/setmana.
Les instal·lacions: els factors ambientals també contribueixen en el grau de
benestar i satisfacció dels nens. Per evitar la presència de gèrmens, creiem
fonamental una correcta ventilació de les aules directa a l'exterior, no
mecànica.
Per això, totes les nostres classes tenen llum i ventilació natural, el que ens
permet la renovació d'aire de les aules cada dia, purificant l'aire de manera
natural. A més del fantàstic pati, que ens permet fer jocs a l’exterior.
Inscripció: a la mateixa Escola DinoCrocs, enviant un correu a eva.gdm@dinocrocs.org o trucant al tel.
933 15 49 51.
Confirmació de plaça i forma de pagament: la plaça només es confirmarà previ pagament en efectiu o
transferència bancària del 100% de l'import en el moment de la inscripció, juntament amb la Sol·licitud
d'inscripció. Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.
DinoCrocs es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes.
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Vols més informació?
▪ Vine a visitar-nos al c/ Dalmases 81 (al costat del c/ Ganduxer), d’11-13h i 16-19:30h; div. 11-13h.
▪ Truca’ns al 933 15 49 51.
▪ Aclareix dubtes tot escrivint-nos al correu eva.gdm@dinocrocs.org
▪ Visita la nostra web: www.dinocrocs.org
▪ Segueix-nos al:

/dinocrocs
▪

T'agradaria visitar la nostra Escola ara mateix?
Passa i gaudeix d’un tour virtual per veure totes les aules i el preciós pati!

DinoCrocs Spain S.L. | c/ Dalmases 81 bajos 08022 Barcelona
info@dinocrocs.org | www.dinocrocs.org | T. (+34) 933 15 49 51 · (+34) 638 57 17 87

