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Programes i activitats desenvolupades en el marc de l'Escola Internacional del Camp i activitats exter-

nes, lúdiques, esportives i culturals adreçades a tots els nens i joves que vulguin viure una experiència 

inoblidable, en un entorn anglès, oferint programacions diferenciades per edats i nivells acadèmics.

Dins de l'EIC Summer Programmes oferim també un programa de llengua espanyola, dirigit als joves 

nouvinguts al territori i que necessitin millorar el nivell d'aquesta llengua. També està 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 de l'EIC o en residència.

Patinatge, Voleibol, Xef, Golf, Science i Hípica.

Aquests programes estan pensats per a què 
els participants del Summer Camp puguin 
alternar una setmana de Skills i després puguin 
seguir amb els programes Summer Camp o 
Summer School.

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

Tots els programes tenen un mínim i un 

màxim de participants, per això recomanem 

que les famílies interessades s'inscriguin 

amb la major antelació possible.

Link informació: 
https://eicsummercamp2017.wordpress.com/2017/
02/21/eicsummerinternational-programmes/

EIC & British Summer col·laboren per oferir 
diferents opcions per a què tots els partici-
pants puguin triar una llengua i un país segons 
les seves expectatives.

Cada programa té unes característiques dife-
renciades per ajustar-se a les necessitats dels 
alumnes i als requeriments de cada família.

Les famílies interessades poden demanar-nos 
informació i els aconsellarem de forma detalla-
da sobre el destí més adequat per a cada 
alumne.
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QUE OFERIM

EIC SKILLS PROGRAMMES EIC SUMMER INTERNACIONAL
PROGRAMMES



eic

(places limitades a tots els programes)

SUMMERskills

Lloc: EIC

Edats: 5-14 anys

Dies: del 26 al 30 juny i del 3 al 7 de juliol

Lloc: Residència d’estudiants de Tarragona 

Dies: de dilluns a divendres.

Preu: 800€

Horari: 9.00h a 17.00h

Preu: 290€/setmana

Programa específic de voleibol dirigit pels 
germans Marta i Jordi Gens. Les sessions 
d'entrenament s'adaptaran al nivell dels dife-
rents grups i seguiran una progressió tècnica 
d'aprenentatge lligada a les sessions teòri-
ques. El component tècnic i lúdic serà el princi-
pal objectiu de les sessions, permetent al/la 
jugador/a progressar en el seu nivell al mateix 
temps que gaudeix de l'esport.

Torneig 4x4 i Gran Torneig final.

SUMMERvoleibol
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Lloc: EIC, Instal·lacions

Edats: 5-12 anys

Dies: 26 juny - 30 juny

Horari: 9.00h a 13.00h

Preu: 95€

Programa de patinatge dirigit a nens i nenes 
que ja saben patinar i per als que no tenen cap 
experiència. Intensiu matinal de patinatge 
artístic i en línia, dirigit pel Club Dojo Tàrraco. 
Es treballaran tècniques bàsiques i avançades 
dels diferents estils combinant activitats com-
plementàries.

Opcional: els participants d'aquesta activi-
tat podran quedar-se a dinar i incorporar-se 
a les activitats de tarda del grup de Summer 
Camp.

Opció d’estada a residència :

SUMMERskating



Lloc: Escola d´Hosteleria
i Turisme de Cambrils.

Edats: 10-17 anys

Dies: del 3 al 7 de juliol i del 10 al 14 de juliol

Horari: 9.30h a 16.00h

Preu: 290€/setmana

Programa de 20 sessions de cuina i pastisseria 
a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils 
amb el seu equip tècnic. Durant el matí elabo-
raran un menú complet (aperitiu, primer i 
segon plat i postres) i per acabar la sessió men-
jaran el menú elaborat. A la tarda gaudiran 
d'un merescut i refrescant bany a la platja 
propera al centre.

Transport: les famílies recolliran els partici-
pants a l'Escola d'Hosteleria i Turisme de Cam-
brils.

SUMMERchef

Link informació: 
http://www.lumine.com/en/golf/

Link informació: 
http://inshotturcambrils.es
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eic

(places limitades a tots els programes)

SUMMERskills

Lloc: EIC

Edats: 5-10 anys

Dies: del 10 al 14 de juliol i del 4 al 8 de setembre

Horari: 9.00h a 13.00h

Preu: 179€/setmana

Programa intensiu matinal dirigit per 
l'entrenador Andy Gordon de Lumine Golf. 
Curs especial per a participants de l'EIC. 
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, etc.

L'entrenador estarà contínuament desafiant 
els participants a millorar les seves habilitats 
de golf i el seu desenvolupament físic.

Transport: aquest programa disposa de 
transport per part de Lumine Golf. Les famí-
lies portaran i recolliran els seus fills a l'EIC.

Opcional: els participants d'aquesta activi-
tat podran quedar-se a dinar i incorporar-se 
a les activitats de tarda del grup de Summer 
Camp.

SUMMERgolf

Lloc: Residència d’estudiants de Tarragona 

Dies: de dilluns a divendres.

Preu: 800€

Opció d’estada a residència :

(100% english)



Lloc: EIC,  Laboratori

Edats: 6-16 anys

Dies: 17-21 juliol

Horari: 9.00h a 13.00h

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 diversos experi-
ments. S'adaptaran les diferents activitats per 
edats.

Opcional: els participants d'aquesta activi-
tat podran quedar-se a dinar i incorporar-se 
a les activitats de tarda del grup de Summer 
Camp.

SUMMERscientist
Lloc: Hípica CASTELLS (Cambrils)

Edats: 10-17 anys

Dies: 24 -28 juliol

Horari: 10.00h a 13.00h

Preu: 250€

Escola d'Equitació dirigida per Josep Castells.
Classes d'iniciació al poni o cavall dirigides a 
nens/es i joves que no saben muntar a cavall i 
classes de perfeccionament per a tots els que 
ja tenen experiència. Es treballaran tècniques 
bàsiques i pràctica individual de munta a cavall 
o poni, compartint durant aquesta setmana els 
treballs diaris del món de l'hípica relatius a la 
higiene, l’alimentació i l’equipament d'aquests 
increïbles animals.

*A les famílies interessades els enviarem/lliurarem una fitxa informativa del programa escollit.

SUMMERhípica
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eic

(places limitades a tots els programes)

SUMMERskills

Link informació: 
http://www.clubhipiccastells.com

(100% english)



Programa desenvolupat a les nostres instal·lacions i dirigit als més petits, en el que faran tot d'activitats 
d'estiu en anglès com a llengua vehicular. Realitzaran diferents activitats que enguany tenen com a temàtica 
central la volta al món en 80 dies. Tallers de lògica, manualitats, psicomotricitat, jocs d'aigua al jardí, cuina, 
ponis, circ, cinema, llits elàstics, etc. són algunes de les activitats de les que podran gaudir els participants.

eicSUMMERcamp LittlEsummer
DE P1 A P4

PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P1-P2)

MONDAY

7.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 17.00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

NAP

AFTERNOON SNACK / FAREWELL

Material Little Summer Camp (P1-P2)

* IMPORTANT: TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A.

BOSSA BLAVA PITET GOT LLENÇOL XUMET

ROBA DE RECANVI

BOSSA AMB RESPALL DE DENTS PROTECTOR SOLAR ANTIMOSQUITS

BOLQUER D’AIGUA TOVALLOLA XANCLES BANYADOR

BOSSA VERDA

PISCINA

WAKING UP / LITTLE LIBRARY

Theme
presentation/
Treasure hunt

Storytelling/
sensorial

discoveries

Constructions/
bouncy castles/
psychomotricity

Dancing games/
Music

Final party!
(make-up,
dancing...)

Cinema

Creative poster Gardening/
Nature activity

SWIMMING POOL/WATER GAMES SWIMMING POOL/
WATER GAMES

Special activityCulture costume
adventureArts & Crafts Travelling with

science!

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST
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(100 % ENGLISH)



eicSUMMERcamp
PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P3-P4)

MONDAY

7.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 17.00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

SWIMMING POOL / WATER GAMES

LUNCH TIME

AFTERNOON SNACK

BOARD GAMES - FUN ACTIVITIES

Theme
presentation/
Ice-breakers

Storytelling/
dress up / theatre

Constructions/
bouncy castles/
psychomotricity

Dancing and
singing games/
bouncing mats

Final party!
(make-up,
dancing...)

Cinema/
Show and tell

Creative poster Treasure hunt
Gardening-

Nature activity/
Riding ponies

Outdoor and 
Cooperative

games

Culture costume
adventure

Travelling with
science!Cooking Arts & Crafts

SURPRISE
ACTIVITY

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST
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Material Little Summer Camp (P3-P4)

* IMPORTANT: TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A.

BOSSA BLAVA PITET GOT LLENÇOL

ROBA DE RECANVI

BOSSA AMB RESPALL DE DENTS PROTECTOR SOLAR ANTIMOSQUITS

TOVALLOLA XANCLES BANYADOR

BOSSA VERDA

PISCINA



eicSUMMERcamp

PROGRAMA SUMMER CAMP ( P5- PRIMÀRIA)

MONDAY

7.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 17.00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

AFTERNOON SNACK

BOARD GAMES - FUNNY ACTIVITIES

 Presentation +
Icebreaker games

Judo games Sailing
Cinema/Karaoke/

Football/water
games

Final party!
(make-up,
dancing...)

Sailing

Travelling with
science!Cooking

Arts & Crafts
and costume

adventure

Creative poster
Gardening/

Riding ponies/
treasure hunt

Gymkhana
Outdoor and
cooperative

games

EXCURSION

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST BREAKFAST

Programa amb activitats lúdiques, esportives i culturals en anglès com a idioma vehicular. Realitzaran 
diferents activitats que enguany tenen com a temàtica central la volta al món en 80 dies. Excursions 
per la zona, nàutica, Arts & Crafts, piscina, judo, ponis, gimcana, etc. són algunes de les activitats que 
podran gaudir els participants. Totes les activitats estan dirigides per destacats professionals en cadas-
cun dels àmbits i pels nostres monitors. Programació adaptada als diferents grups d'edat.

sUMMERcamp
P5 i Primària (lúdic/cultural)

SWIMMING POOL SWIMMING POOL
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Material Summer Camp (P5-Primària)

Mati:

Tarda:

* IMPORTANT: TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A.

BOSSA PISCINA XANCLES PROTECTOR SOLAR

PROTECTOR SOLARTOVALLOLA

TOVALLOLA

XANCLES SAMARRETA D’AIGUA BANYADOR

BANYADOR

BOSSA NÀUTICA

(100 % ENGLISH)



Englishschool
eicSUMMERschool programmes
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Programa per als alumnes que vulguin reforçar el seu anglès: 20 hores setmanals al matí, dirigides pels nostres 
professors nadius. A les tardes es podran sumar a la resta de participants del Summer Camp i realitzaran les 
diferents activitats lúdiques i esportives. La temàtica central de l'English School aquest any és el Circ.

De 6 a 17 anys

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

BOARD GAMES / FUN ACTIVITIES

AFTERNOON SNACK

Sailing
Cinema

Outdoor games
Sports

Sailing Final party!
Karaoke/Music

and dance/Karting
Bouncing mats

LISTENING AND READING ACTIVITY/STARTER ACTIVITY

BREAKFAST

POOL

Learning English: story-based comprehension and grammar activities

Learning English: DART (Directed Activities Related to
Text e.g. projects, arts, crafts, cooking, drama)

Storytelling and Reward & Recognition Assembly

Material English School

Mati (DIVENDRES):

Tarda (DIMARTS I DIJOUS):

* IMPORTANT: TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A.

BOSSA PISCINA XANCLES PROTECTOR SOLAR

PROTECTOR SOLARTOVALLOLA

TOVALLOLA

XANCLES SAMARRETA D’AIGUA BANYADOR

BANYADOR

BOSSA NÀUTICA

7.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 17.00
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eicSUMMERschool programmes
Programa per als alumnes que vulguin reforçar el castellà o el català: 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 compren-
sió d'elements essencials en una situació comunicativa habitual i treballaran la llengua de forma dinàmica i amena.

De 6 a 17 anys

LUNES

7.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 17.00

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SERVICIO DE ACOGIDA

COMIDA

ACTIVIDADES LÚDICAS, JUEGOS DE MESA

MERIENDA

Náutica
Cine

Deportes y Juegos
cooperativos

Náutica Fiesta final

Karaoke
Música y baile

Karting
Camas elásticas

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA

DESAYUNO

PISCINA

Aprendiendo español: vocabulario y gramática

Aprendiendo español: comprensión oral y escrita

Aprendiendo español: conversación, juegos y manualidades

Material Spanish School

Mati (DIVENDRES):

Tarda (DIMARTS I DIJOUS):

* IMPORTANT: TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL NEN/A.

BOSSA PISCINA XANCLES PROTECTOR SOLAR

PROTECTOR SOLARTOVALLOLA

TOVALLOLA

XANCLES SAMARRETA D’AIGUA BANYADOR

BANYADOR

BOSSA NÀUTICA

spanishschool



Per a famílies EIC i participants als EIC Summer 
Programmes.

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 4 al 8 de setembre.

sUMMERsetembre
Programa obert segons demanda.

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 centre, estades en residències o 
família.

Programes: de 9 a 17 anys

eicSUMMERcamp
eicSUMMERinternacional
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QUAN

summer camp - little camp - summer schools
Durant cinc setmanes: 

· Inici: 26 de juny de 2017.

· Final: 28 de juliol de 2017.

Opció d'horaris flexibles:

· Jornades completes amb dinar i activitats de tarda, de 09.00h a 17.00h.

· Jornades intensives amb dinar però sense activitat de tarda, de 09.00h a 15.00h.

· Mitja jornada (English School o Spanish School) de 9.00h a 13.00h.

· S'organitzarà servei d'acollida de 7.30h a 09.00h.

*A tots els participants se'ls lliurarà una samarreta i una gorra EIC SUMMER que hauran de portar 
durant els dies que participin en els diferents programes.

Les famílies que vulguin podran comprar més samarretes o gorres a la botiga de l'escola.

summer internacional programmes
· Durant el mes de juliol.

· Destinacions de 2 i 3 setmanes a Anglaterra, França o Alemanya.

· Per a alumnes amb edats entre 1 i 17 anys.

· Obert a alumnes de l'EIC i no EIC.

programa setembre
(Aquest programa s'obrirà depenent de la demanda)

· Del 4 al 8 de setembre de 9.00h a 13.00h.

Aquest programa és exclusiu per a les famílies EIC i participants als EIC Summer Programmes.

?

QUI?
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* El segon fill gaudirà d'un 10% de descompte sobre tarifes.

* EL tercer fill i obtindrà un descompte del 20% sobre tarifes.

* Servei d'acollida de juny i juliol de 7.30h a 9.00h: 25 €. 

** Possibilitat de sortir a les 13.00h descomptant 25 €/setmana del dinar.

· PREU SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES: Juliol 2017
Consultar les diferents tarifes i diferents programes a la Direcció de l'EIC Summer Programmes.

PREUS

EIC SUMMER PROGRAMMES* 1 Week

180€ 325€ 482€ 609€

2 Weeks 3 Weeks 4 Weeks 5 Weeks

Little P1-P4 | 9.00h-17.00h 

170€ 320€ 477€ 604€Camp - School | 9.00h - 15.00h**

245€ 487€ 727€ 923€

710€

Camp - School | 9.00h - 17.00h

705€

1093€
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PREUS EIC SUMMER SKILLS EDAT

5-12 anys 26 - 30 juny 95€

DATA PREU
DINAR/TARDA

EIC

SKATING

6-14 anys 26 - 30 juny / 3 - 7 juliol 290€/setmanaVOLEIBOL

10-17 anys

10-17 anys

5-10 anys

6-17 anys

3 - 7 juliol / 10 - 14 juliol

17 - 21 juliol

24 - 28 juliol

10 - 14 juliol / 4 - 8 setembre

290€/setmana

179€/setmana

179€

250€

XEF

GOLF

SCIENCE

HÍPICA

-

-

30€ + 90€

30€ + 90€

30€ + 90€

PREUS SETEMBRE 4-8 SETEMBRE

130€ 9.00h - 13.00h

HORARIS ACTIVITATS

ENGLISH SCHOOL 

110€ 9.00h - 13.00hLITTLE

* IMPORTANT: Preus per a inscripcions realitzades fins el 15 de juny de 2017, bonificats en un 20% (descompte).

Setembre: Servei d’acollida y esmorzar inclòs.

30€ + 90€

(par a inscripcions realitzades fins el 15 de juny de 2017)



PROCEDIMENT D INSCRIPCIO

RESERVA

1.
Les famílies interessades hauran d'enviar un correu electrònic a: eicsummer@escolainternacional.org 
amb la inscripció degudament complimentada i escanejada o portar-la a l'Administració de l'escola.

Atenció presencial personalitzada de l'equip EIC SUMMER PROGRAMMES els dimarts i els dijous de 
16.00h a 18.00h a l'Administració de l'escola.

2.
EIC Summer enviarà un full  a les famílies amb les instruccions de com realitzar el pagament. La inscrip-
ció s'entendrà com a formalitzada un cop rebut el pagament.

Sessións informatives: dia 4 d'abril a les 17.00h a l'EIC.
                 dia 14 de juny a les 17.00h a l'EIC.

Confirmar assistència a través del correu electrònic.

EIC SUMMER PROGRAMMES:

BLOG EIC SUMMER

eicsummer@escolainternacional.org

(Pàgina principal del web de l’EIC · www.escolainternacional.org)
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inscripcio



ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP - SALOU

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

T. 977 325 620

www.escolainternacional.org

info@escolainternacional.org

Model pedagògic
Diploma de Batxillerat
Internacional.


