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Què oferim
Programes i activitats al voltant de l'Escola Internacional del Camp, lúdiques, esportives i culturals que
facilitan l'aprenentatge de l'anglès. Totes les activitats es desenvolupen en aquest idioma. Tenim
programacions diferenciades per edats i amb diferents nivells acadèmics, des d’una opció purament de
lleure a una més acadèmica orientada a millorar el nivell d’anglès.
Dins els EIC Summer Programmes oferim també un programa de llengua espanyola, dirigit als joves
acabats d´arribar al territori i que necessiten millorar el nivell d’aquesta llengua. També anirà dirigit a
escoles estrangeres que vulguin realitzar un programa d´immersió lingüística i cultural, amb l´opció de
passar aquests dies en famílies EIC o residència.

Nou!

Nou!

Aquest any oferim els

Programes internacionals:

EIC SKILLS PROGRAMMES, un progra-

EIC SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES

ma especíﬁc cada setmana: patinatge, golf,
cuina, voleibol, futbol i ciència. Aquests
programes estan pensats per a què els participants del Summer Camp puguin alternar una
setmana de Skills i després puguin seguir amb
el Summer Camp o Summer School. Els EIC
Skills Programmes estan dissenyats per
professionals especialitzats de cada activitat
exclusivament per a l’EIC SUMMER.
Tots els programes tenen un mínim i un
màxim de participants, per això és molt
important que les famílies interessades
s´inscriguin el més ràpid possible.
No tots els Skills Programmes son en llengua anglesa.

EIC & British Summer col·laboren per oferir
diferents possibilitats per a què tots els participants puguin escollir una llengua i un país. En
aquets moments oferim 4 programes de
llengua anglesa als Estats Units i Anglaterra.
Cada programa té unes característiques diferenciades per ajustar-se a les necessitats dels
alumnes i als requeriments de cada família.
Els/les interessats/es poden demanar-nos
informació i els aconsellarem sobre el destí
més adient per a cada alumne. Rebran atenció
personalitzada per part de la persona responsable d´aquests programes de BritishSummer.
Condicions especials per a famílies EIC
Summer Programmes.
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skills

Dirigits a participants del EIC
Summer Programmes i els que no ho
són, a alumnes de l’EIC i de fora de
l’escola.

SUMMER

SUMMER

Lloc: EIC

Horari: 9:00h a 17:00h

Lloc: EIC

Horari: 9:00h a 13:00h

Preu: 225€

Edats: 5-10 anys

Preu: 170€

voleibol

Edats: 5-14 anys

golf

Dies: 4-8 juliol

Dies: 4-8 juliol

Programa especíﬁc de voleibol dirigit pels
germans Marta i Jordi Gens. Les sessions
d’entrenament s’adaptaran al nivell dels diferents grups i seguiran una progressió tècnica
d’aprenentatge lligada a les sessions teòriques. El component tècnic y lúdic serà el principal objectiu de les sessions, permetent al
jugador/a progressar en el seu nivell al mateix
temps que gaudeix de l’esport.

Programa intensiu matinal dirigit per
l’entrenador Andy Gordon de Lumine Golf.
Curs especial per a participants de l’EIC
Summer Skills 2016. Lumine Golf a creat un
programa que permet als nens progressar i
aprendre en un entorn divertit. Es treballaran
tots els aspectes del golf; joc curt, teoria,
regles del joc...

Torneig 4x4 i Gran Torneig ﬁnal.
A les famílies interessades els hi enviarem/entregarem una ﬁtxa informativa, amb
l´horari de les activitats.

L´entrenador estarà contínuament desaﬁant
els participants a millorar les seves habilitats
de golf i el seu desenvolupament físic!
Transport: aquest programa disposa de
transfer per part de Lumine Golf. Les famílies portaran i recolliran els seu ﬁlls a l´EIC.
Opcional: els interessats tindran l´opció de
quedar-se a dinar amb un suplement de 30€
i els recolliran a les 14.30h a l´EIC.
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Dirigits a participants del EIC
Summer Programmes i els que no ho
són, a alumnes de l’EIC i de fora de
l’escola.

SUMMER

SUMMER

Lloc: Escola d´Hos-teleria i Turisme de Cambrils.

chef

football

Edats: 10-17 anys

Horari: 9:30h a 16:00h

Lloc:
Instal·lacions del Futbol Salou Complex Esportiu

Dies: 11-15 juliol

Preu: 230€

Edats: 6-16 anys

Horari: 9:00h a 13:00h

Dies: 18-22 juliol

Preu: 170€

Programa de 20 sessions setmanals de cuina i
pastisseria a l´Escola d´Hosteleria i Turisme de
Cambrils amb el seu equip tècnic. Durant el
matí elaboraran un menú complet (aperitiu,
primer i segon plat i postres) i per acabar la
sessió dinaran el menú elaborat. A la tarda
gaudiran d’un merescut i refrescant bany a la
platja de davant del mateix centre.
Transport: les famílies portaran i recolliran
els participants a l´Escola d´Hosteleria i
Turisme de Cambrils.

Programa Smart Football, dirigit per entrenadors que tenen una qualiﬁcació equivalent a
UEFA Pro i que han dissenyat aquesta metodologia. És un model d´aprenentatge amb
l´objectiu de formar jugadors intel·ligents i
creatius. Instal·lacions de primer nivell, amb
camps de gespa. Durant aquesta setmana
alternaran entrenament, Smart Football i
partit.
El primer dia la direcció entregarà als participants una samarreta del Campus Futbol Salou
i l´últim dia un diploma Smart Football.
Transport: les famílies portaran i recolliran
els participants al Complex Esportiu FutbolSalou.
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Dirigits a participants del EIC
Summer Programmes i els que no ho
són, a alumnes de l’EIC i de fora de
l’escola.

SUMMER

SUMMER

Lloc: EIC, Laboratori

Lloc: EIC, Instal·lacions

scientist

skating

Edats: 6-16 anys

Horari: 9:00h a 13:00h

Edats: 5-12 anys

Dies: 25-29 juliol

Preu: 170€

Dies: 27 juny-1 juliol Preu: 150€

Programa dirigit a despertar l’interès per la
ciència des d’un entorn tècnic (laboratoris,
material especíﬁc...), però desenvolupat de
forma lúdica. Realitzaran diversos experiments amb polímers. S´adaptaran les diferents
activitats per edats.
Opcional: les famílies interessades tindran
l’opció de demanar el dinar a l’EIC amb un
suplement de 30€ i els recolliran a les
14:30h.

Horari: 9:00h a 13:00h

Programa de patinatge dirigit per a nens i
nenes que en saben i per tots els que no en
tenen cap experiència. Intensiu matinal de
patinatge artístic i en línia, dirigit per el Club
Dojo Tarraco, es treballaran tècniques bàsiques i avançades dels diferents estils combinat amb activitats complementàries.
Opcional: les famílies interessades tindran
l’opció de demanar el dinar a l’EIC amb un
suplement de 30€ i els recolliran a les
14:30h.
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DE P1 A P4
Programa desenvolupat des de les aules actuals dels més petits de la nostra escola, on gaudiran
d´activitats d´estiu amb anglès com a idioma vehicular. Realitzaran diverses manualitats, tallers per
treballar la lògica, motricitat, jocs d´aigua al jardí, bakering, passeig amb carro portat per ponis pel pati...
PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P1-P2)
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

8:00 - 9:00

CARE SERVICE

9:00 - 9:30

WELCOME | WARM UP ACTIVITY

9:30 - 10:00

BREAKFAST

10:00 - 11:00

Icebreaker
games Presentation

11:00 - 12:00

Creative art

Cooperative
gamesOutdoor games
Cooking

SPECIAL
ACTIVITY

POOL AND WATER GAMES

Arts & Crafts

Gymkhana
Treasure huntRiding ponies

GardeningNature activity

POOL AND
WATER GAMES

12:00 - 13:00

LUNCH TIME

13:00 - 14:00

NAP

14:00 - 15:00

FUN ACTIVITIES - BOARD GAMES

15:00 - 16:30
16:30 - 17:00

StorytellingFeel and touchDress up

Psychomotricity
Constructions
Giant games

Music gamesDances- Songs
Bouncing mats

FRIDAY

CinemaShow and tellTheatre
Magic tricks

Final party
(surprise)

SNACK
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PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P3-P4)
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

8:00 - 9:00

CARE SERVICE

9:00 - 9:30

WELCOME | WARM UP ACTIVITY

9:30 - 10:00

Icebreaker
games Presentation

Arts & Crafts

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

Science
Experiment

Cooking

Gymkhana

Cooperative
gamesOutdoor games

GardeningNature activityRiding ponies

BREAKFAST

Creative art

Treasure huntAdventure
racing

SPECIAL
ACTIVITY

12:00 - 13:00

POOL AND WATER GAMES

13:00 - 14:00

LUNCH TIME

14:00 - 15:00

FUN ACTIVITIES - BOARD GAMES

15:00 - 16:30
16:30 - 17:00

FRIDAY

CinemaShow and tellTheatre
Magic tricks

Music gamesDances- Songs
Bouncing mats

Psychomotricity
Constructions
Giant games

StorytellingFeel and touchDress up

Final party
(surprise)

SNACK
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P5 i Primària (lúdico-cultural)
Programa amb activitats lúdiques, esportives i culturals amb l’anglès com a idioma vehicular. Matins
amb multiactivitats al centre, piscina i excursions els dimecres al matí per la zona.
A les tardes poden fer nàutica, Arts&Crafts i activitats dirigides pels professionals de vela i monitors
de l´EIC. Programa adaptat als diferents grups d’edats.
PROGRAMA SUMMER CAMP ( P5- PRIMÀRIA)
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

8:00 - 9:00

CARE SERVICE

9:00 - 9:30

WELCOME | WARM UP ACTIVITY

9:30 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Icebreaker
games Presentation

BREAKFAST
Creative art

Arts & Crafts

Gymkhana

Miscellaneous
gamesOutdoor games

SWIMMING POOL
LUNCH TIME

14:00 - 15:00

FUN ACTIVITIES - BOARD GAMES

15:00 - 16:30
16:30 - 17:00

GardeningRiding ponies
Treasure hunt

SWIMMING POOL

13:00 - 14:00

KaraokeMusic and danceKartingBouncing mats

Cooking

BREAKFAST

EXCURSION

Science
Experiment

FRIDAY

Sailing

CinemaShow and tellMagic tricksSports

Sailing

Final party
(surprise)

SNACK
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Programa obert segons demanda.
Per a famílies EIC iparticipants del EICSummerProgrammes.

De primària a 17 anys
Programa per a alumnes que vulguin reforçar el
seu anglès: 20 hores setmanals al matí en classes reduïdes, dirigides pels nostres professors
nadius. A les tardes es poden sumar a la resta de
participants del Summer Camp i realitzaran les
diferents activitats lúdiques i esportives.

camp

setembre

Programa School Matins: a partir de Primària,
classes dirigides per professors nadius.
Programa Little: P1-P5 anys, amb jocs i piscina
a l´escola.
Del 5 al 9 de setembre.

eic

SUMMER

internacional

Programes: de 9 a 17 anys
Estades intensives a diferents destinacions per
a l’aprenentatge de l’anglès i la seva cultura
local, 15 o 20 hores setmanals d’anglès a les
aules amb diferents professors, excursions a
l’entorn, convivint amb altres joves estrangers
dins i fora del campus, estades en residències i/
o família.

school programmes
school

spanish

school

De 10 a 17 anys
Programa dins de l'EIC SUMMER CAMP per a
alumnes que volen reforçar el castellà: 20
hores setmanals en classes reduïdes. Tot això
dins d’un programa d’activitats lúdiques esportives que també es desenvolupa en anglès.
A les tardes poden fer nàutica i multiactivitats
amb la resta de participants (veure programa).
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Quan?
· SUMMER CAMP i SUMMER SCHOOL
Durant cinc setmanes:
· Inici: 27 de juny de 2016.
· Final: 29 de juliol de 2016.
Amb un mínim de dues setmanes continuades, es poden inscriure per més setmanes complertes,
subjecte a disponibilitat de places.
Opció d'horaris ﬂexibles:
· Jornades complertes amb dinar i activitats de tarda, de 9:00h a 17:00h.
· Jornades intensivesamb dinar però sense activitat de tarda, de 9:00h a 15:00h.
· Jornades matinals sense dinar, de 9:00h a 13:00h.
· S’organitzarà servei d’acollida de 7:30h a 9:00h.
· Els pares podran escollir, a l’hora d’inscriure’ls, si el seu/va ﬁll/a es queda a dinar o no.

· SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES
· Durant el mes de juliol.
· Destinacions de 2 i 3 setmanes als Estats Units i Anglaterra.

· PROGRAMA SETEMBRE

(aquest programa s´obrirà depenent de la demanda)
· Del 5 al 9 de setembre de 9h a 13h.
Aquest programa és exclusiu per a les famílies EIC i participants de l’EIC Summer Programmes.

qui?
· Per a alumnes amb edats entre 1-17 anys.
· Obert a alumnes de l'EIC o de fora de l'escola.
A tots els participants se´ls entregarà una samarreta i una gorra EIC SUMMER que han de portar
durant els dies que participin ens els diferents programes ( excepció d´alguns EIC SKILLS PROGRAMMES).
Les famílies que vulguin podran comprar més samarretes o gorres a la botiga de l´escola.

09

preus
TARIFES

1r FILL

2n FILL

3r FILL

2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h

315€

472€

599€

700€

Camp - School
9:00h - 15:00h

315€

472€

599€

700€

Camp - School
9:00h - 17:00h

482€

722€

918€

1.088€

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h

284€

427€

541€

630€

Camp - School
9:00h - 15:00h

284€

427€

541€

630€

Camp - School
9:00h - 17:00h

436€

655€

832€

985€

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h

270€

406€

515€

599€

Camp - School
9:00h - 15:00h

270€

406€

515€

599€

Camp - School
9:00h - 17:00h

416€

625€

793€

938€

*Les famílies EIC disposen de preferència de plaça i preus especials.
*Per calcular el total família, s’ordenaran els ﬁlls de més a menys setmanes EIC Summer.
* L'organització descomptarà 25€/setmana del servei de dinar per als qui no l´hagin reservat.
*Servei d’acollida de 7:30h a 9:00h: 15€/setmana.
· PREU SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES: Juliol 2016
Consultar les diferents tarifes i diferents programes a la direcció del Summer Camp.
· PREU PROGRAMA SETEMBRE: 5-9 setembre
School: 130€
Little: 110€
Servei d´acollida esmozar inclosos.
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Procediment d’inscripció
1. Inscripció
Les famílies interessades hauran d’enviar un Email a: eicsummer@escolainternacional.org amb la
inscripció degudament complimentada escanejada o portar-la a l’administració de l’escola.
Atenció presencial de l'equip Summer Camp els dimarts, dimecres i divendres de 16:00h a 18:00h a
l’Administració de l’escola.

2. Pagament
EIC-Summer enviarà un full de pagament a les famílies amb les instruccions de pagament.
La inscripció s’entendrà com a formalitzada un cop fet el pagament
Sessións informatives: dia 13 de maig a les 15:00h a l’EIC.
dia 10 de juny a les 15:00h a l’EIC.

Conﬁrmar assistència al mateix e-mail.

RESERVA
EIC SUMMER PROGRAMMES:
eicsummer@escolainternacional.org
BLOG EIC SUMMER
(Pàgina principal del web de l’EIC · www.escolainternacional.org)
T. 977 325 620

informació escola
Escola internacional del Camp
info@escolainternacional.org
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ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP · SALOU

Carrer Salvador Espriu, s/n 43840 Salou
Apartat de correus 263 de Salou

T. 977 325 620
info@escolainternacional.org

www.escolainternacional.org

