Any Escolar

Setembre - Juny
2 - 5 dies
Infantil / Primària/ ESO

Around the
World
Camps
Native teachers

Exciting Activities

English
Native
Teachers

Values Education

Visita els nostres campaments d’anglès
i tria la teva aventura en cases de colònies i hotels
rurals acuradament seleccionats
Hawaii / Cicle d’educació Infantil
Els més petits descobriran la cultura hawaiana de la mà de personatges no gaire
convencionals! Una pinya, un coco i un plàtan ens ensenyaran l’illa, a ritme de balls
i cançons, i ens ajudaran a salvar l’oceà en una aventura plena d’emocions!

Australia / Cicle inicial de primària
Descobrim
Australia
amb
l’ajuda
dels
seus
animals
més
famosos:
coales,
cangurs
i
molt
més!
Gràcies a aquesta temàtica, els joves estudiants aprendran molt vocabulari
relacionat amb la natura, els animals i les plantes, mentre juguen i gaudeixen
d’aquest projecte!

Ireland / Cicle inicial de primària
Ens endinsarem en el colorit món de l’imaginari irlandès de la mà d’uns éssers
fantàstics que ens donaran la benvinguda a aquest univers en què només les
persones més afortunades tenen la possibilitat d’entrar-hi.
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Canada / Cicle mitjà de primària
Benvingut al Canadà! El segon país més gran del món! Descobrirem els seus
increïbles paisatges, des dels glacials fins les Cascades del Niàgara! L’objectiu
d’aquesta temàtica és que els estudiants es preocupin pel medi ambient i les
formes de protegir-lo.

Scotland / Cicle mitjà de primària
Una aventura per les ciutats i llegendes escoceses, enriquides per la seva cultura
i historia. Els estudiants jugaran i faran tallers amb el nostre personal nadiu. Tot
això, mentre realitzen jocs i batalles, i creen el seu propi “clan” escocès.

England / Cicle superior de primària
Ens convertirem en detectius al més pur estil Sherlock Holmes per resoldre el gran
misteri de la desaparició de la reina d’Anglaterra. Però compte, dins del grup hi ha
gent que no és el que sembla i haurem d’investigar per trobar les pistes que ens
ajudin a esclarir el misteri.

New Zealand / Cicle superior de primària
Coneixes què significa la paraula maori Aotearoa? Viatgem a Nova Zelanda i
descobrim els aspectes més sorprenents de la misteriosa i antiga civilització maori!
Els estudiants aprendran la història i geografia de Nova Zelanda, un país localitzat
literalment, a l’altra punta del món, mentre ens divertim!

USA / Secundària
Descobrirem aquest gran país i la seva cultura mitjançant activitats esportives,
viatjant per la ruta 66, descobrint els costums i tradicions de les comunitats
natives americanes, formant part de la seva societat multicultural basada en la
immigració. Tot sempre fent servir la seva llengua, l’anglès, com a fil conductor.

South Africa / Secundària
Ha estat un país ocupat diverses vegades per portuguesos, holandesos, britànics
i varies ètnies africanes. Això ha fet que l’enriquiment cultural del país sigui
enorme! Tot i així, encara queda molt a fer per incloure a tothom en una societat
encara molt desconeguda per a molta gent. Acompanya’ns en aquesta nova
aventura!

Allotjament
Coneix les nostres cases de còlonies i albergs.

Totes les nostres cases de colònies compleixen de forma estricta totes les normatives establertes pel departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya en relació a la prevenció
de la Covid-19.
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