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Què és Summer Campschool?  
 

COLÒNIES D’ESTIU = estades fora de casa per compartir experiències amb nous 

companys/es i en entorns situats en plena natura.  

 

SUMMER CAMPSCHOOL = uns dies per submergir-se en l’anglès i aprendre d’una 

forma divertida, per riure i jugar, per fer amics, descobrir noves paraules a la natura i 

al joc, per viure un munt d’aventures… i passar unes vacances divertides! 

 

SUMMER CAMPSCHOOL 
 

Unes estades originals!  

Unes colònies de sis dies, durant els dos últims dies de juny i els 4 primers de juliol, que combina 

l’aprenentatge de l’anglès amb professors titulats de l’Escola Joviat de Manresa i moltes activitats 

a l’aire lliure o d’interior.   

Aquestes colònies ofereixen aprendre o reforçar l’anglès però sense oblidar que estan de 

vacances i que cal passar-ho molt bé, jugant i gaudint d’activitats.  

Al dia reben dues hores de classe d’anglès, classes molt interactives i orals que també es 

converteixen en una activitat més on l’alumnat gaudeix i s’ho passa bé. Aquestes classes les fan 

professors titulats de l’Escola Joviat i okschool, i es fan en grups reduïts per facilitar la interacció 

i la seva producció oral.  

Les activitats poden ser molt diverses, des d’esportives, jocs, manualitats, excursions, petits 

tallers… i cada nit, una festa diferent! Totes aquestes activitats les dirigeixen monitors de lleure 

educatiu amb un alt domini de l’anglès, fent que l’anglès sigui l’eina de comunicació entre 

monitors i nens i nenes. La utilització d’aquesta llengua com la principal ajuda el seu 

aprenentatge, de forma natural i divertida. Estar immersos en aquesta llengua durant 6 dies 

seguits fa que la quantitat de paraules, expressions i frases fetes quotidianes que aprenen sigui 

realment molt important i veuen aquesta segona llengua d’una manera molt més positiva i propera 

que fent només les classes habituals de l’escola marcades pel currículum. 

Els monitors i monitores de lleure són els encarregats de vetllar les 24h pel benestar dels 

participants. Els hàbits dels àpats, llevar-se, l’ordre i neteja dels seus espais i l’hora d’anar a 

dormir també es fan en anglès. En els casos de nens i nenes més petits, amb alguna preocupació 

per estar lluny de casa, sempre es torna a la seva llengua materna per calmar aquestes possibles 

enyorances o tristors puntuals més típiques de l’hora d’anar a dormir. 
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L’Illot Gran                                           Santa Fe del Penedès- Alt Penedès 

 

Núm. de registre 506 

 
Habitacions de 4 a 20 places 
Banys comunitaris i privats 
Sala polivalent 
Bosc propi 
Piscina 
Zona esportiva i infantil 
Entorn natural envoltat de vinyes i bosc  
Casa adaptada per a minusvàlids 

Barcelona 60 km | Girona 155 km | Lleida 120 km | Tarragona 70 km 
 

 

 

 

 

 

 

 
Horari Petits P5-2n ( orientatiu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON ES FARÀ? 
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Horari Grans  3r-6è ( orientatiu) 

 

Hora 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia Últim dia 

8:00  Bon dia!!! 

9:00 
Arribada a la 

casa 
Esmorzar 

10:00 Instal·lació a la 

Casa de Colònies 

Classe 

d’anglès 

Classe 

d’anglès 
Classe d’anglès Classe d’anglès Classe d’anglès 

12:30 Piscina 

13:30 Dinar a la instal·lació 

14:45 Temps Lliure 

15:30 
Descoberta de la 

Casa de Colònies 

Cabanes al 

Bosc 
Jocs d’aigua Taller de Cuina Gincana marrana 

Jocs col·lectius i 

dinàmiques  

fins a les 17h 

17:30 Berenar 

 

18:00 

Taller 

d’Ambientació 

(Disfressa) 

Tir amb Arc Sarbatana Slack-line 

Taller record 

Preparació de la 

Festa  

19.00 Temps Lliure 

20:00 Sopar Sopar de Gala 

21:00 Joc de Nit 

Nit de 

contes i 

llegendes 

Nit de 

Vetllada 

(Foc de 

llanternes) 

Nit d’estrelles 

(Astronomia) 
Festa de Comiat 

22:30 Final de l’activitat i Bona nit! 

 
Els responsables de les activitats es reserven el dret de poder modificar l’ordre, dividir el grup o substituir 

alguna Activitat de Nit activitat per raons externes, com per exemple el clima o de funcionament. 
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Hora 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia Últim dia 

8:00  Bon dia!!! 

9:00 
Arribada a la 

casa 
Esmorzar 

10:00 Instal·lació a la 

Casa de Colònies 

Classe 

d’anglès 

Classe 

d’anglès 
Classe d’anglès Classe d’anglès Classe d’anglès 

12:30 Piscina 

13:30 Dinar a la instal·lació 

14:45 Temps Lliure 

15:30 

Esports amb 

Handicap i 

Sensibilització 

Cartografia 

“Fem la ruta 

del dia 

següent” 

Trekking per 

la Muntanya 

(Ens guiem 

per Rood-

Book) 

Taller record 

Team Building 

H20 

Gincana marrana 

Jocs col·lectius i 

dinàmiques  

fins a les 17h 

17:30 Berenar 

 

18:00 

Activitats 

aquàtiques: 

“CrazyAquagym” 

Tir amb Arc i 

Sarbatana 
Waterpolo Slack-line 

Taller record 

Preparació de la 

Festa  

19.00 Temps Lliure 

20:00 Sopar Sopar de Gala 

21:00 

Cursa 

d’Orientació 

Nocturna 

Nit 

d’estrelles 

(Astronomia) 

Nit 

d’Acampada 

Joc de nit 

d’Estratègia 

Festa “Disco” de 

Comiat 

22:30 Final de l’activitat i Bona nit! 

 
Els responsables de les activitats es reserven el dret de poder modificar l’ordre, dividir el grup o substituir 

alguna Activitat de Nit activitat per raons externes, com per exemple el clima o de funcionament. 
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Dates, preus i condicions de reserva 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Condicions 

Els pares i mares portaran al seus fills i filles a la casa l’Illot Gran, el dilluns al matí a 

partir de les 9h.  

A partir d’aquell moment es fa una activitat en anglès de cohesió que ja ens serveix per 

detectar els possibles grups de nivells per fer les classes.  

Proposem un dinar familiar pel dissabte 4 de juliol, just després que els vostres fills i 

filles us facin una demostració del que han estat aprenent i el que han fet.  

Places limitades a 50 participants 

 

Edat dels i les participants:  de 6 a 12 anys 

 

Dates: Del 29 de juny al 4 de juliol del 2015 

 

Preu: El preu de les colònies és de 444,00€ 

 

Aquest preu inclou:  

Allotjament i pensió completa ( de dinar a dinar ) 

Director de les colònies 

Professors d’anglès i monitors/es de lleure 

Activitats i materials 

Assegurança RC 

Iva 10% 

 

Preu dinar del dissabte per les famílies (iva inclòs): 

Adult 15,00€ 

Infants 12,00€ (germans dels participants) 
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Com fer la reserva 

 
 
 
 

Per reservar la plaça 

Cal omplir la següent informació i retornar-la via e-mail: 

En/na_____________________________________amb DNI _______________________ 

Pare/mare/tutor/a de ______________________________________________________ 

De ______________ curs d’educació primària nascut/da el ________________________ 

Població i escola __________________________________________________________ 

Telèfon de contacte________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

Signatura del pare/mare/tutor/a, 

 

 

Per fer la reserva caldrà pagar la bestreta de 70€. Un cop rebuda la butlleta us enviarem 
les dades per fer el pagament. 

Més endavant rebreu tota la documentació necessària per a les colònies: horaris 
definitius, activitats, material que s’ha de portar, fulls d’autoritzacions i documentació a 
omplir. 
 
 


