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Enjoy&Play
Preinscripció oberta! 

El curs 2019-2020, l’Escola d’idiomes del Col·legi Sant Miquel dels 
Sants estrena Enjoy&Play a elpetitmiquel. Enjoy&Play són les no-
ves sessions d’anglès per a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys de l’Escola 
d’idiomes del Col·legi Sant Miquel dels Sants. Les sessions són d’1 
hora de durada a la setmana -dilluns, dimarts, dimecres o dijous, de 
17h a 18h- en grups reduïts de 8 kids! Enjoy&Play és vocabulari, ro-
le-plays, songs and happy time for kids. 

I a més, els infants de 4 i 5 anys que vulguin podran complementar la 
sessió Enjoy&Play amb la sessió Leissure Lab. Es tracta d’una sessió 
addicional de caràcter opcional que també és d’1 hora de durada a la 
setmana -dilluns, dimarts, dimecres o dijous, de 17h a 18h-. Leissure 
Lab són temes concrets i vocabulari específic. Una sessió Leissure Lab 
pot ser una cançó, un conte, una manualitat. Cada sessió is different!

Dilluns, dimarts, dimecres o dijous de 17h a 18h. 
Choose your preferences and combinations!



Aprendre llengües és fonamental per participar en un entorn 
global, interactuar amb persones d’arreu i apreciar i respectar les 
diferències. L’aprenentatge de llengües pot ajudar-nos a entendre 
i comprendre el món. És per això que al Col·legi Sant Miquel dels 
Sants incorporem l’aprenentatge de llengües des de ben petits i de 
múltiples maneres. I, a l’Escola d’Idiomes, el joc i la diversió és una 
d’elles. Enjoy, play and have fun!

L’Escola d’idiomes del Col·legi Sant Miquel dels Sants ofereix cursos 
adaptats a les diferents edats i necessitats, amb propostes que van 
des dels 3 fins als 18 anys. Take it!

Per a més detalls i/o informació complementària només cal contac-
tar amb elpetitmiquel a través del telèfon 93 886 05 95, o bé del 
correu electrònic epm@elpetitmiquel.cat.

Preinscripció oberta fins al 28 de juny. L’ordre d’admissió es farà 
en funció de la data de preinscripció. Les sessions s’iniciaran el mes 
d’octubre. 

_ Enjoy&Play (3, 4 i 5 anys): 25€/mes 
_ Enjoy&Play + Leissure lab (4 i 5 anys): 37€/mes 

Ronda Camprodon, 2 - 08500 Vic
T. 93 886 05 95
epm@elpetitmiquel.cat
elpetitmiquel.cat

ep
m

_E
nj

oy
&

Pl
ay

_C
ur

s 1
9/

20


