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Escull, d’entre els diferents eixos temàtics, 
el més adient per als teus alumnes. 
Activitats en la natura, curses d’orientació, 
jocs cooperatius, esports, excursions, jocs 
de nit, tallers i manualitats formaran part 
d’un campament molt dinàmic i creatiu. Els 
nostres monitors, nadius i amb experiència en 
l’educació en el lleure, seran els encarregats 

de conduir les activitats de cada eix temàtic. 
Cadascun dels nostres monitors, rep 
formacions específiques sobre la temàtica 
de cada campament per aconseguir una 
immersió, no només en l’idioma, sinó també 
en el context sobre el qual es basa cada 
activitat.

Let’s Be An Artist
Infantil

Els més petits de l’escola es convertiran en 
els més grans artistes! Jugarem amb els 
colors, la música, el ball, les arts escèniques 
i les plàstiques en un ambient de diversió i 
aprenentatge!

Jurassic adventure
1r de primària

Agafarem una màquina del temps per 
conviure amb dinosaures i aprendre sobre 
aquests animals. Mitjançant la llengua 
anglesa gaudirem d’activitats i jocs que ens 
ajudaran a endinsar-nos en aquesta època 
d’una forma molt divertida i original!

Any Escolar 
Setembre - Juny

2 - 5 dies
Infantil / Primària

Tria un eix temàtic i afegeix una dosi d’imaginació  
per aconseguir una experiència inoblidable! 
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Pirates
1r  primària

Ens convertirem en pirates, navegarem pels set 
mars lluitant contra vent i marea en busca del 
tresor ocult.

Explorers
2n de primària

Treballarem en equip per conèixer el nostre 
entorn passant proves i resolent misteris 
plantejats al llarg de les colònies mitjançant 
jocs de descoberta i gimcanes d’allò més 
divertides i fascinants!

Space
4rt de primària

Ens convertirem en astronautes per descobrir 
la galàxia de la qual formem part, de la mà de 
simpàtics extraterrestres que només parlen 
anglès i que posaran a prova les nostres 
habilitats com astronautes mitjançant unes 
activitats i jocs molt divertits!

Tribes
3r de primària

Coneixerem les diferents cultures indígenes 
d’arreu del món d’una forma divertida. 
Crearem la nostra pròpia tribu fomentant el 
sentiment de pertinença, el treball en equip, 
el respecte i la inclusió dins del mateix grup i 
amb respecte per les altres cultures mentre 
gaudim d’uns campaments plens de color i 
ritmes tribals!

Nature
5è de primària

Aprendrem a respectar el nostre entorn 
mentre descobrim allò que ens aporta la 
mare Naturalesa convertint-nos en animals, 
ambientalistes i lluitant contra la desforestació 
en mans d’un malvat enemic i del costat de 
la nostra gran amiga Pachamama!

The Greeks
6è de primària

Retornarem al bressol de la civilització 
europea amb olimpíades, coneixement 
de les constel·lacions i la mitologia grega, 
jugarem amb l’art i l’arquitectura de l’època 
i ens divertirem amb jocs democràtics i 
cooperatius.

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
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