
Palma, 27 d'abril de 2012

ESCOLA D'ESTIU / ENGLISH CAMP 2012 

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Abans d'organitzar  les  activitats  d'estiu  2012,  necessitam fer  un estudi  de  la  seva viabilitat,  ja que 

necessitam un mínim de 20 alumnes per dur-les a terme.

Per això, us adjuntam la informació i us demanam que empleneu la butlleta de preinscripció si hi estau 

interessats.

Per  formalitzar  la  preinscripció,  podreu  lliurar  la  butlleta  fins  al  3  de  maig.  Posteriorment,  es 

formalitzarà la inscripció amb un ingrés al compte bancari de l'escola.

Enguany, tenim una atractiva  oferta  organitzada  conjuntament amb Ocidiomes.  Serà un campament 

d’anglès  a  les  instal·lacions  de  l'escola,  anomenat  ENGLISH  CAMP  i  es  realitzarà  un  programa 

exclusivament en anglès amb un caràcter de diversió i campament . 

És una activitat també oberta a alumnes que no són de l'escola. Així que en podeu fer propaganda a  

amics i coneguts.

Destinataris: Hi podran participar nins i nines des de 3 anys fins a 1r cicle d'ESO

Activitats:

• De dilluns a divendres els alumnes tendran classes d’anglès. Tres classes lúdiques diàries en 

grups reduïts (mitjana de 8 alumnes), dividits segons el seu nivell inicial d’anglès (es farà una 

prova de nivell el primer dia) i tenint en compte també les seves edats. 

• Dues excursions al mes (una cada quinzena) 

• Esports.  Tres  dies  per  setmana  s’organitzaran  activitats  esportives,  tenint  en  compte  les 

preferències dels alumnes inscrits. 

• Activitats Socials.  Tots els dies es realitzaran SOCIAL ACTIVITIES com són per exemple, jocs 

típics  del  Regne  Unit,  taller  de  teatre,  música  i  ball,  cançons  en  anglès,  jocs  motrius,  arts 

creatives , concursos , dramatitzacions... 

Horari:

L’horari bàsic serà de 9 a 13.30h o de 9 a 15.15h si queden a dinar a l'escola. S’ofereix també el servei  

d’escoleta matinera a partir de les 7.45h. i al capvespre hi ha l’opció de quedar fins a les 16.15h.

Hi haurà una reunió amb les famílies prèvia a l’English Camp. En aquesta reunió s’explicaran tots els 

detalls del programa, es presentaran els professors i se n’explicarà la metodologia .

Preus:

HORARI DIARI SETMANAL QUINZENAL MENSUAL

09.00-13.30 25 € 100 € 190 € 300 €

09.00-15.15 (dinar inclòs) 30 € 130 € 240 € 400 €

07.45-09.00 3 € 11,50 € 16,50 € 30 €

15.15-16.15 3 € 11,50 € 16,50 € 30 €

Animau-vos, us hi esperam!!!


