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Què oferim?
Programes i activitats desenvolupades en el marc de l’Escola Internacional del Camp i activitats externes, 
lúdiques, esportives i culturals adreçades a tots els nens i joves que vulguin viure una experiència inobli-
dable, en un entorn de parla anglesa, oferint programacions diferenciades per edats i nivells acadèmics, 
Little Camp / Summer Camp.
Dins de l’EIC Summer Programmes, oferim també, dins el programa Summer School, xinès (iniciació), 
castellà i català dirigits als joves nouvinguts al territori i que necessitin millorar el nivell d’aquestes llen-
gües. 
Skills Programmes: aquests programes estan pensats per a què els participants de l’EIC Summer pu-
guin alternar una setmana de Skills i després puguin seguir amb els programes Summer Camp o Sum-
mer School. 
          Aquest any inaugurem Summer School Chalk& Roll, dirigit a alumnes de Primària i ESO.
        Programes  Learning & Fun i Academics Programmes, dirigit a aquells alumnes d’escoles 
estrangeres que vulguin realitzar un programa d’immersió lingüística i cultural, amb l’opció de passar 
aquests dies en famílies o residencia. Programa acadèmic dirigit a estudiants estrangers per fer un tri-
mestre, semestre o any escolar a l’EIC ( ESO i IB).
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international
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• Patinatge • Little Camp • English 
   School
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• English 
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• Chalk & Roll
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• Fotografia
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SKILLS
programmes

Els Skills Programmes estan dissenyats per professionals especialitzats, exclusivament per a l’EIC SUM-
MER. Durant aquesta setmana, s’aprofundeix en el coneixement de cadascuna de les diferents activitats que 
s’inclouen aquest estiu. 

Lloc: EIC– Edats: 5-12 anys  
Dates: del 24 al 28 de juny i de l’1 al 5 de juliol 
Horari: 9.00 h a 13.30 h – Preu: 95€
Programa de patinatge dirigit a nens i nenes que ja 
en saben i per als que no tenen cap experiència. In-
tensiu matinal de patinatge artístic i en línia dirigit pel 
Club Dojo Tàrraco. Es treballaran tècniques bàsiques 
i avançades dels diferents estils combinant activitats 
complementàries.

Lloc: Càmping Prades Park - Edats: 5-12 anys  
Dates: del 25 al 29 de juny - Preu: 595€
Futbol Salou ofereix un campus de futbol a Prades.
Allotjament: PC a Càmping Prades Park.
• 2 packs complets de roba de campus. 
• 2 sessions pràctiques diàries.
• Sessions teòriques. 
• 1 tècnic per cada 10 jugadors/es.
• Diploma acreditatiu d’assistència.
• Motxilla Smartfootball.
• Vídeo commemoratiu del campus.
• Assegurança per als jugadors/es.
• Activitats paral·leles: gimcanes, excursions, piscina... 
• Participació a la Marenostrum Cup Summer. 

Lloc: Andorra – Pistes: Le Lycée - Edats: 10-17 anys 
Dates: de diumenge 30 de juny a dissabte 6 de juliol 
Horari: 24 h - Preu: 540€ - Preu diürn: 320€ 
Campus dirigit per Marta i Jordi Gens amb el seu equip 
de professionals i monitors de Naturlandia.
Aquesta estada està pensada per a què els joves de 
10 a 17 anys puguin millorar el nivell esportiu en vòlei, 
divertir-se fent una activitat de natura d’un dia sencer, 
viure l’experiència de fer nous amics i gaudir d’un es-
plèndid parc com és el de Naturlandia a Andorra.
Allotjament: Naturlandia (Sant Julià de Lòria - Principat) 

Lloc: EIC – Edats: 7-17 anys – Dates: del 8 al 12 de juliol 
Horari: 9.00 h a 17.00 h – Preu: 225€/setmana
Programa específic de voleibol dirigit pels germans Mar-
ta 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 i lúdic serà el principal objectiu de 
les sessions, permetent al/la jugador/a progressar en el 
seu nivell al mateix temps que gaudeix de l’esport. 

Lloc: EIC – Edats: 4-6 anys – Dates: del 15 al 19 de 
juliol Horari: 9.00 h a 13.00 h – Preu: 150€/setmana
Iniciació al vòlei, matins a l’EIC amb entrenadors del 
grup Germans Gens.
Què es treballarà? 
• Apreciació de trajectòries 
• Apreciació de velocitats i direccions 
• Llançar i rebre pilotes de diferents formes
• Els desplaçaments 

Patinatge *

*

2n CAMPUS Eic Vòlei (Andorra)

Vòlei

Mini Vòlei *

CAMPUS Smart football (Prades)

Opcional: els par-
ticipants d’aquesta 
activitat podran 
quedar-se a dinar i 
incorporar-se a les 
activitats de tarda 
del grup de Summer 
Camp

Tots els programes estan condicionats un mínim i un màxim de participants.  
Per això recomanem que les famílies interessades s’inscriguin amb la major antelació possible. 
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programmes

Lloc: EIC/ Altres Instal·lacions Esportives de Salou 
Edats: a partir de 6 anys – Dates: de l’1 al 5 de juliol 
Horari: 9.00 h a 13.30 h – Preu: 150€/setmana 
Mínim: 15 nens
Programes d’iniciació i tecnificació (segons nivell de co-
neixement) per a nens i nenes a partir de 6 anys. Dirigit 
per un equip de monitors amb extensa experiència en 
rugby formatiu i entrenadors titulats. Treball de tècnica 
individual i col·lectiva, adaptant el nivell de la formació 
a l’experiència dels participants. Pràctica de les diferents 
modalitats: Rugby 7 i 15, Touch i Rugby Platja. Es com-
binarà la pràctica a l’EIC amb sortides a instal·lacions es-
portives de gespa i un dia de pràctica a la platja. Es re-
forçarà la pràctica de rugby amb l’aprenentatge d’hàbits 
relacionats amb la pràctica de l’esport: alimentació, pre-
paració física i disciplines vàries.

Lloc: EIC/Lumine Golf – Dates: de l’1 al 5 de juliol – 
Edats: 5-10 anys – Horari: 9.00h-13.00h – Preu:179€
Programa intensiu matinal dirigit pels entrenadors de 
Lumine Golf. Curs especial per a participants de l’EIC. 
Programa que permet als nens i nenes progressar i 
aprendre en un entorn divertit. Es treballaran tots els 
aspectes del golf: joc curt, teoria, regles del joc, etc. 
L’entrenador estarà contínuament desafiant els partici-
pants a millorar les seves habilitats de golf i el seu des-
envolupament físic. 
Transport: aquest programa disposa de transport per 
part de Lumine Golf. Les famílies portaran i recolliran 
els seus fills a l’EIC. 
LUMINE GOLF: carrer del Camí del Racó, s/n,  
43481 La Pineda Platja, Tarragona

Lloc: Escola d‘Hoteleria i Turisme de Cambrils  
Edats: 10-17 anys – Dates: del 8 al 12 de juliol i del 15 
al 19 de juliol (segons demanda)  
Horari: : 9.30h a 16.00h - Preu: 290€/setmana 
Programa de 20 sessions de cuina i pastisseria a l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Cambrils amb el seu equip tèc-
nic. Durant el matí, els participants 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 pro-
pera al centre (opcional). 
Els pares portaran i recolliran els nens a l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils, c/ Estel, 2, 43850 Cambrils, Tarragona.

Lloc: EIC – Edats: 6-17 anys  – Dates: del 15 al 19 de 
juliol  Horari: 9.00h a 13.00h  – Preu:179€
Aquesta activitat la realitzarà l’empresa CliCme.  
Ens poden conèixer a: hola@clicme.es.
Taller per desenvolupar la creació fotogràfica, 
l’educació, la formació i la producció de continguts vi-
suals. Empraran les imatges com a eix vertebrador de 
les nostres propostes i projectes. 
La fotografia i les seves possibilitats tècniques ens per-
meten experimentar, observar i treballar àmbits molt 
diferents. Volem educar l’ull, la visió, l’actitud fotogràfi-
ca. Generem activitats i projectes per experimentar i 
pensar la fotografia, adaptats a les diferents edats. 
En tots els tallers, propiciem que els participants des-
cobreixin i produeixin recursos propis, aprenent i diver-
tint-se, adquirint coneixements bàsics del llenguatge 
visual i narratiu de les imatges.

Lloc: La Molina – Horari: 24 h – Edats: 8-14 anys  
Dates: del 8 al 14 de juliol i del 15 al 21 juliol 
Preu: 540€/setmana
Programa: l’objectiu és despertar la creativitat i l’interès 
per la ciència amb el mètode STEAM, que s’aplica a tot 
el món per fer pensar els nens i nenes de manera crítica 
i activa, i tot això incorporant l’estètica, l’espectacularitat 
i un alt grau de creativitat. 
Activitats: diàries d’aventura, ciència i anglès, dos grans 
xous de Dani Jiménez i un dia de convivència amb els 
pares i mares.

Lloc: EIC – Horari: 9.00h a 13.00h – Edats: 6-16 anys   
Dates: del 15 al 19 juliol –  Preu: 179€ 
Programa: dirigit a despertar l’interès per la ciència des 
d’un entorn tècnic (laboratoris, material específic, etc.) 
però desenvolupat de forma lúdica. Realitzaran diver-
sos experiments. S’adaptaran les diferents activitats per 
edats.

Rugby * Xef

Fotografia *

CAMPUS Science Dani Jiménez Science *

Golf *
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Temàtica: 
ELS PERSONATGES MÉS INSPIRADORS

Coneixerem a Jane Goodall, biòloga considerada la major experta 
en ximpanzés, i a Charles Darwin, considerat el pare de la Teoria de 
l’Evolució.

Serem capaços de pintar i expressar la nostra creativitat com 
aquests dos impressionants pintors? 

De ben segur que desenvoluparem habilitats en diferents esports i 
ens posarem en forma! A més, aprendrem les tàctiques que utilitzen 
aquests dos fantàstics esportistes

Aprendrem sobre Agatha Christie, l’escriptora de novel·la detecti-
vesca més famosa del món, i sobre Conan Doyle, creador del famós 
detectiu Sherlock Holmes. 

Amb aquests dos grans artistes, coneixerem diferents estils de mú-
sica com el gospel, el soul i el pop-rock! Qui sap, potser d’aquí surt 
un gran grup de música!

Coneixerem què tenen en comú aquests dos personatges i quins 
grans invents van desenvolupar. 

Estudiarem l’obra d’aquest gran arquitecte modernista català reco-
negut internacionalment com un gran geni. 

Dues persones considerades líders pacifistes que lluiten per un 
món millor. Quin munt de coses podem aprendre d’ells! 

Week 1 (24-28/06/19) – BIÒLEGS

Week 2 (1-5/07/19) – PINTORS

Week 3 (8-12/07/19) – ESPORTISTES

Week 4 (15-19/07/19) – ESCRIPTORS

Week 5 (22-26/07/19) – MÚSICS 

Week 6  (29/07/19- 02/08/19) – FÍSICS 

Week 7   (05-09/08/19) – ARQUITECTE

Week 8   (12-16/08/19) – PENSADORS 

Jane Goodall / Charles Darwin

Frida Kahlo / Pablo Picasso

Serena Williams / Leo Messi 

Agatha Christie / Conan Doyle 

Aretha Franklin / Freddie Mercury  

Marie Curie / Albert Einstein

Antoni Gaudí

Rigoberta Menchú / Gandhi

Aquest estiu ens posarem a la pell dels personatges més increïbles i inspiradors de tota la història de la 
humanitat. Els personatges que coneixerem han tingut un gran impacte en el moviment de la societat 
moderna actual i han utilitzat el potencial de les seves ments per canviar el món. Durant aquestes 8 set-
manes, descobrirem dones i homes importants del món de la biologia, de la pintura, dels esports, 
de l’escriptura, de la música, de la física, de l’arquitectura i de la filosofia. Ells es convertiran en el 
nostre eix per desenvolupar totes les activitats. 

*Tots els programes estan condicionats a un mínim i un màxim de participants.  
Per això recomanem que les famílies interessades s’inscriguin amb la major antelació possible. 

SUMMER

SUMMER

camp

camp

LITTLE 
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Activitats d’estiu en ANGLÈS com a llengua vehicular. 

Temàtica: Els personatges més inspiradors. Tallers de lògica, manualitats, psico-
motricitat, jocs d’aigua al jardí, cuina, ponis, circ, cinema, llits elàstics, etc. 

Lloc: EIC
Edats: de P1 a P4 
Dates: Del 24 de juny al 16 d’agost 

Little Summer Camp P1 - P2 (English)

Little Summer Camp P3 - P4 (English)

Care Service

Care Service

Welcome + Warm up activity

Welcome + Warm up activity

Breakfast

Afternoon Snack

Afternoon Snack / Farewell

Board Games + Fun Activities

Waking up / little library

Nap

Water Games at  
the swimming pool Outdoor games! Water games at  

the swimming pool

Constructions/ bouncy  
castles/ psychomotricity

Dancing games /
music

Storytelling / 
theatre

Lunch Time

Lunch Time

Special activity

Arts & Crafts

Constructions/ bouncy  
castles/psychomotricity Cinema

Final party! (make-up, 
dancing, costumes…)

Final party!  
(make-up, dancing…)

Dancing singing games/
Bouncing mats

Funny Science

Cooperative art

Judo

Breakfast

Who will we know 
this week? 

Who will we know  
this week? 

Gymkhana Special activity Storytelling / theatre Outdoor games!

Water games at the swimming pool

Funny science How did they dress?/
Ponnies

Treasure hunt

Cinema

Ponnies

Judo

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.00 h.

10.00/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.00 h.

10.00/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

Monday

Monday

Tuesday

Tuesday

Wednesday

Wednesday

Thursday

Thursday

Friday

Friday

How did they dress?

MATERIAL:  Bossa 1: pitet, got, llençol, xumet, bossa amb raspall de dents, protector solar, repel·lent de mosquits.
Bossa 2: roba de recanvi. Piscina: bolquer d’aigua, tovallola, banyador, xancles. ROBA: El primer dia es regalarà la gorra i la samarreta d’EIC, cal 
portar-la durant les activitats. IMPORTANT: Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant (EIC botiga : poden trobar més roba i la motxilla Summer 
si ho necessiten).

MATERIAL:  Bossa 1: pitet, got, llençol, xumet, bossa amb raspall de dents, protector solar, repel·lent de mosquits.
Bossa 2: roba de recanvi. Piscina: bolquer d’aigua, tovallola, banyador, xancles. ROBA: El primer dia es regalarà la gorra i la samarreta d’EIC, cal 
portar-la durant les activitats. IMPORTANT: Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant (EIC botiga : poden trobar més roba i la motxilla Summer 
si ho necessiten).

 

SUMMER
camp

LITTLE 
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170 € 320 € 477 € 604 € 705 € 816 € 893 € 952 €
Camp – School | 9.00 h - 15.00 h** 

 

P5 - Primària (English)

Preus

Care Service

Welcome + Warm up activity

Board Games / Fun Activities

Lunch Time

Excursion

Gymkhana

150 € 271 €

9.00 - 13.00 h

9.00 - 13.00 h

402 € 508 €

130 €

110 €

592 € 675 €

9.00 - 15.00 h

9.00 - 15.00 h

735 € 780 €

150 €

130 €

Sailing Sailing Final party!  
(make-up dancing…)Cinema

Cooperative art

Breakfast

Who will we know this 
week? 

Judo Funny science

How did they dress?

Special activity

Water games at the swimming pool Water games at the swimming pool

Breakfast

Cooking/
PonniesArts & Crafts

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.00 h.

10.00/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

Little (P1-P4 ) | 9.00 h-17.00 h 

Juny / Juliol / Agost

English school

Little 

245 € 487 € 727 € 923 € 1.093 € 1.250 € 1.372 € 1.470 €Camp – School | 9.00 h - 17.00 h

Monday

Week 1

HorariSetembre

Week 2 Week 3

2-6 week

Week 4 Week 5

Horari

Week 6 Week 7 Week 8

2-6 week

Tuesday Wednesday Thursday Friday
Programació adaptada als diferents grups d’edat

MATERIAL: Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar. Bossa nàutica (tardes): banyador, samarreta d’aigua, tovallola, ulleres de 
sol, xancles, protector solar. ROBA: El primer dia es regalarà la gorra i la samarreta d’EIC, cal portar-la durant les activitats. IMPORTANT: Tot ha d’anar 
marcat amb el nom del participant (EIC botiga: poden trobar més roba i la motxilla Summer si ho necessiten).

DESCOMPTES: * El segon fill gaudirà d’un 10% de descompte sobre tarifes. 
* El tercer fill obtindrà un descompte del 20% sobre tarifes. 
** Servei d’acollida de juny i juliol de 7.30h a 9.00h: 30 €. 
Possibilitat de sortir a les 13.00 h descomptant 25 €/setmana del dinar.

Afternoon Snack

Activitats d’estiu en ANGLÈS com a llengua vehicular. 

Temàtica: Els personatges més inspiradors.  
Excursions per la zona, nàutica, Arts & Crafts, piscina, judo, ponis, gimcana, etc.

Lloc: EIC
Edats: de P5 a Primària 
Dates: Del 24 de juny al 16 d’agost 

SUMMER
camp

 

Chalk & Roll School

Chalk & Roll School
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SUMMER
school

(de 6 a 17 anys)

 

Es realitzaran les diferents activitats lúdiques i esportives. 

 

Care Service

Learning English CLIL (Content and Language Integrated Learning) through projects around The Most Inspirational 
People – activities and irevision

Lunch & board games and leasure activities

Recognition Assembly

Sailing Sailing Final party! Karaoke/music and
dancing/Karting bouncing mats

Movie/outdoor
sports

Break and morning snack

Learning English CLIL (Content and Language Integrated Learning) through projects around  
The Most Inspirational People – activities

Learning English CLIL (Content and Language Integrated Learning) through projects around  
The Most Inspirational People – activities and irevision

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.30 h.

10.30/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/12.30 h.

12.30/13.00 h.

13.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

MATERIAL:  
Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar.
Bossa nàutica (tardes): banyador, samarreta d’aigua, tovallola, ulleres de sol, xancles, protector solar. 
ROBA: El primer dia es regalarà la gorra i la samarreta d’EIC, cal portar-la durant les activitats.
IMPORTANT: Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
(EIC botiga : poden trobar més roba i la motxilla Summer si ho necessiten).

ENGLISH school

Dates: Del 24 de juny al 16 d’agost  -  Horari: de 9h - 13h
Edats: de 6 a 17 anys  -  Lloc: EIC
Temàtica: “Els personatges més inspiradors de la història” 
Durada: 20 hores setmanals, classes reduïdes. Professors nadius d’EIC
IDIOMES: English / Castellà / Català / Xinès (iniciació)

Opcional: A la tarda es poden afegir al SUMMER CAMP. Horari: de 15h-17h

 

SUMMER
camp

+
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MATERIAL:  Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar.
ROBA: El primer dia es regalarà la gorra i la samarreta d’EIC, cal portar-la durant les activitats.
IMPORTANT: Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
(EIC botiga: poden trobar més roba i la motxilla Summer si ho necessiten).

(Primària i ESO)

SUMMER
school

Els continguts aniran relacionats amb 4 eixos segons els nivells d’etapa. S’impartiran en les tres 
llengües vehiculars de l’escola, català, castellà i anglès.
Consciència fonològica/ Lectoescriptura/ Comprensió lectora/ Lògica matemàtica. També s’oferiran 
hores d’esbarjo com piscina a l’aire lliure, excursions, scape room, cine i experiments integrats en 
els continguts acadèmics

Aprenem Aprenem

Servicio de acogida

Esmorzar Esmorzar

Actividad de bienvenida

APRENDIENDO CASTELLANO: vocabulario y gramática

Merienda

Actividades lúdicas, juegos de mesa

Almuerzo

APRENDIENDO CASTELLANO: comprensión oral y escrita

Náutica Cine/Deportes y Jue-
gos cooperátivos

Karaoke/Música y baile/
Karting/Camas elásticas

APRENDIENDO CASTELLANO: conversación, juegos y manualidades

Desayuno

Excursió

Fiesta final

Arts & Crafts / Ciència jocs

Dinar

Arts & Crafts / Ciència jocsAprenem

AprenemAprenem

Náutica

Dinar

Piscina Piscina

Dinar

9.00/10.30 h.

10.30/11.00 h.

11.00/11.45 h.

12.00/13.00 h.

13.00/15.00 h.

15.00/17.00 h.

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.30 h.

10.30/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

Monday

Monday

Tuesday

Tuesday

Wednesday

Wednesday

Thursday

Thursday

Friday

Friday

MATERIAL:  Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar.
Bossa nàutica: (tardes) banyador, samarreta d’aigua, tovallola, ulleres de sol, xancles, protector solar.   
ROBA: El primer dia es regalarà la gorra i la samarreta d’EIC, cal portar-la durant les activitats.
IMPORTANT: Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
(EIC botiga: poden trobar més roba i la motxilla Summer si ho necessiten).

Escuela CASTELLANO / Escola CATALÀ  / XINÈS (iniciació)

Summer CHALK&ROLL SCHOOL 

 

DURADA: 20 hores setmanals en classes reduïdes.  
Aprendran la llengua espanyola i/o català a través de la cultura, la societat i el 
llenguatge. Arribaran a la comprensió d’elements essencials en una situació co-
municativa habitual i treballaran la llengua de forma dinàmica i amena.
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Dates: Del 2 al 6 de setembre
Horari: de 9h - 15h
Cursos: De P1 a P5
Lloc: EIC

Dates: juny, juliol, agost
Edats: Per a nois de 9 a 19 anys i famílies

EIC & BRITISH SUMMER

EIC & British Summer col·laboren per oferir diferents opcions per a què tots els 
participants puguin triar una llengua i un país segons les seves expectatives. 
Estades intensives a diferents destinacions per a l’aprenentatge d’un idioma i 
la seva cultura local, 15 o 20 hores setmanals d’anglès, francès o alemany a les 
aules amb professors nadius, activitats i excursions, convivint amb altres joves 
estrangers dins i fora del centre, estades en residències o família. 
*Les famílies interessades poden demanar-nos informació i els aconsellarem de forma detallada 
sobre el destí més adequat per a cada alumne.

Programa English School: a partir de Primària, amb classes dirigides per profes-
sors nadius. Programa Little: P1-P5, amb jocs i piscina a l’escola.

Programa 
obert segons 
demanda

Programes 
internacionals
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Programes Acadèmics
Programes dirigits a nens i joves estrangers. Combinaran les classes 
d’idioma escollit amb activitats lúdiques, d’esports i excursions a ciutats 
d’interès turístic i cultural que afavoreixen la pràctica de l’idioma.

Extra learning & fun programmes

ALL YEAR

extra learning& fun

international
programmes

Programes 
internacionals

EIC SALOU Hivern / Primavera / Estiu

Programa d’idiomes i activitats
Allotjament: residència o família
Quan: de febrer a juny / juliol/agost
Per a qui: alumnes internacionals
Edats: 12-17 anys

EIC ANDORRA Hivern / Estiu

Programa d’idiomes i activitats
Allotjament: residència, complex Naturlandia
Quan: Febrer
Per a qui: alumnes internacionals
Edats: 12-17 anys

PROGRAMA ACADÈMIC

Allotjament: residència o família
Quan: de setembre a juny
Per a qui: alumnes ESO i BAT
Edats: 12-18 anys

LERNING & FUN

LERNING & FUN

LERNING & FUN

*PER A MÉS INFORMACIÓ: eicsummer@escolainternacional.org • +34 977 325 620
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eicsummer@escolainternacional.org
+34 977 325 620

C/ Salvador Espriu, s/n, SALOU
Barcelona - SPAIN

Col·laboradors:

INFORMACIÓ i RESERVES


