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Any Escolar 
Setembre - Juny

3 - 5 dies
ESO

Campament en anglès desenvolupant un projecte. 
Completa el crèdit de síntesi de la teva escola amb 
nosaltres.

Middle Ages / 1r  i 2n d’ESO 

Viatgem en el temps per a descobrir com es vivia en l’edat medieval a Europa. El programa tes centra 
en el vocabulari relacionat, l’arquitectura i art de l’època, el sistema polític i d’organització social, 
la religió etc. En el projecte final els i les estudiants hauran de crear una ruta turística partint de la 
premissa que els i les clients viatgen en el temps per visitar l’edat medieval.

We are Water /  1r  i 2n d’ESO 

Treballem la importància de l’aigua a la nostra vida diària. Identifiquem on podem trobar aigua al 
planeta, tipus d’aigua, animals que viuen en aquests entorns aquàtics. El cicle de l’aigua, la problemàtica 
que suposen les sequeres, el clima etc. Per altra banda relacionem l’aigua amb les plantes. Com a 
projecte final cada grup ha d’elaborar i explicar una iniciativa per a treballar temes relacionats amb 
l’escassetat d’aigua al planeta.

Un ESO Research camp és un tipus de 
campament enfocat al desenvolupament d’un 
projecte el qual conté un conjunt d’ activitats 
didàctiques agrupades sota un tema que recull 
continguts i procediments de diverses matèries. 
Els nostres projectes donen possibilitats a l’equip 
de professorat de muntar un crèdit més creatiu, 
en el que es tingui en compte l’ alumnat com 

a protagonista del seu aprenentatge, a través 
d’activitats que normalment no es porten a terme 
a l’ aula.

Les dinàmiques de grup, els debats i els jocs 
cooperatius, compaginats amb un dossier 
didàctic, prepararan a l’alumnat per poder 
dissenyar un projecte final sólid.
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Allotjament

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

Coneix les nostres cases de còlonies i albergs.

Human Rights / 4rt d’ESO

Els Drets Humans es defineixen generalment com aquelles llibertats, facultats, institucions o 
reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per 
tal de garantir-li una vida digna. Reflexionem sobre aquests drets, es compleixen sempre? Treballem 
temes relacionats amb la cooperació, la solidaritat,  discriminació i les desigualtats. Analitzem les 
necessitats de la societat i les realitats en altres països. El projecte final tracta de detectar una 
necessitat real d’un col·lectiu concret i crear un projecte d’una ONG per donar resposta a aquesta 
necessitat. 

Renewable Energies / 2n i 3r d’ESO

L’objectiu principal és sensibilitzar a l’alumnat amb la importància del consum sostenible energètic, 
per això, primerament han d’entendre el concepte d’energia seguidament dels tipus d’energia i com 
el seu ús afecta no només el planeta sinó quelcom tan proper com el seu dia a dia. El projecte final 
tracta d’analitzar una problemàtica ambiental i buscar la manera de donar-hi resposta amb una 
alternativa més verda i/o amb una campanya de conscienciació sobre el nostre paper des del punt de 
vista dels consumidors.

Gamify your World / 3r i 4rt d’ESO

Què és el joc?Presentarem diversos aspectes del joc, com les normes, les dinàmiques, les mecàniques, 
els components, etc. Els i les estudiants participen de forma activa en els diferents jocs proposats, 
però també s’analitzen des d’un punt de vista més tècnic. El projecte final serà que l’alumnat elabori 
una modificació a un joc determinat o dissenyar un joc amb un a finalitat concreta.

Heallth and Wellness / 3r i 4rt d’ESO

Ens cuidem com cal? Treballem aspectes de la salut com la prevenció de lesions, primers auxilis, 
alimentació, exercici físic i altres aspectes que ens ajuden a portar una vida saludable. El projecte 
final d’aquest programa és la de dissenyar una rutina i menú per a portar una vida saludable per un 
col·lectiu determinat (joves, infant, adults, tercera edat, etc).

Ancient Civilizations / 2n i 3r d’ESO

Fa més de 5.000 anys, la humanitat va fer un gran pas endavant en el seu desenvolupament cultural 
amb l’aparició de les primeres grans cultures urbanes. Entendre el passat, ens ajudarà a entendre 
la societat actual. En aquest projecte viatjarem al passat, aprendrem l’escriptura cuneïforme, un 
dels primers sistemes d’escriptura coneguts; desxifrarem jeroglífics; crearem tinta xinesa a partir 
d’elements naturals; aprendrem estratègia i coneixerem la mitologia grega entre d’altres. En el 
projecte final l’alumnat haurà de crear la seva pròpia civilització amb el seu propi sistema polític i 
d’organització social, la seva cultura, religió etc.
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