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EIC Summer Camp
És una proposta dirigida a nens de dintre i fora de l’Escola Internacional per gaudir durant
l’estiu d’activitats i tallers on la llengua anglesa en un entorn lúdic és el més important per
tal que nens i nenes reforcin el seu nivell d’anglès.
Amb activitats que desperten
l’interès dels infants, insistint en
la llengua, tant en les activitats
realitzades dintre dels espais del
Summer Camp a l’Escola, com
en les activitats esportives de les
tardes fora de l’escola. També
durant l’hora del menjador. Amb
un equip de monitors i professorat totalment bilingües o nadius
de llengua anglesa segons correspongui.
El Summer Camp té dues variants: una totalment lúdica, amb
activitats, tallers, manualitats,
gymkhanes, jocs d’aigua i piscina, entre els que cal destacar
el programa de tarda, opcional, amb activitats esportives
diverses, com poden ser nàutica (amb bateig al rem, vela,
surf...), iniciació al golf... i una
més docent, Summer School,
amb classes teòrico-pràctiques
per aquells que han de reforçar
el seu nivell d’anglès, amb classes durant el matí i compartint
també amb la resta dels nens/es

del Summer Camp altres activitats lúdiques. Aquest curs a més,
s’oferirà, l’opció de preparar exàmens oficials de Cambridge a la
pròpia Escola.
Els nens/es també poden gaudir de les noves tecnologies que
ofereix l’escola, pionera en la
introducció de la tecnologia en
l’ensenyament, amb la utilització d’Ipads per a la realització de
diferents activitats relacionades
amb el Summer Camp, conegudes com a “isummer”, i en
les quals es fan servir els Ipads
per realitzar vídeos, música,
gymkhana amb codis QR i activitats creades expressament per a
la seva utilització i aprenentatge.

tits han treballat la també llengua i la imaginació.
Finalment, pels més grans, s’organitzen sortides a l’estranger,
amb el EIC Summer Irlanda. Un
programa pensat i adaptat pel
alumnes des de 6è de Primària a
Batxillerat, d’immersio a la cultura i la llengua anglesa, en escoles
especialitzades ( opció de residència o estada amb famílies).

L’oferta està pensada i
adaptada per diferents
edats des de P1 fins a
Batxillerat.
Una experiència fantàstica
amb l’oportunitat d’aprendre i
millorar el nivell d’anglès en un
entorn internacional.

També hi ha lloc per als més petits al “Little Summer Camp”, on
es duen a terme diverses manualitats, tallers per treballar la lògica i la motricitat, jocs d’aigua i
activitats per descobrir l’entorn,
fent servir “Riddles” d’inventiva
pròpia amb les què els més pe-

Gaudeix, aprèn i viatja!
EIC SUMMER IRLANDA: Estades intensives a Irlanda per l’aprenentatge de l’anglès i la cultura local.
SUMMER CAMP A L’EIC: Programes i activitats organitzades al
voltant de l’EIC amb activitats lúdiques, esportives i culturals per
l’aprenentatge de l’anglès. Amb Little Summer per petits i Summer
School per alumnes que volen aprofundir en l’estudi de l’anglès.
Homologats en la preparació d’exàmens oficials de Cambridge.
Més informació al correu: serveis@escolainternacional.org
Programa obert a alumnes de l’EIC i d’altres escoles.
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