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NIES
 I ALTRES  

 PROGRAMES A  

 BARCELONA COLÒ

Pàgines
—

de la 6 a la 18

 
Edats

—
de 6 a 15 anys

viu l’anglès 
amb nosaltres



Colònies – 6      Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

APRENDRE AMB CIC 
– ESCOLA D’IDIOMES

Viure l’anglès amb les Colònies 
CIC
Al Departament d’Estades Lingüístiques, amb més de 30 anys 
d’experiència organitzant colònies, complementem el projec-
te pedagògic de CIC Escola d’Idiomes en l’ensenyament de 
llengües estrangeres. Les nostres colònies en anglès oferei-
xen una immersió lingüística, l’adquisició de titulacions ofici-
als i uns professionals que aporten un equilibri lúdic-acadè-
mic.              
www.iccic.edu/viatges

Kids’ Camp 
6–10 anys

L’ARMENTERA
(L’Esquirol, Barcelona)

Pàgines 8–9

Beach Camp 
10–15 anys

AMPOSTA PARC 
(Amposta, Tarragona)

Pàgines 10–11

Mountain Camp
10–15 anys

LA TORRA
(La Baronia de Rialb, Lleida)

Pàgines 12–13

CIC Escola d’Idiomes està avalada pels més de 50 anys dedicats a l’ensenyament 
d’idiomes. L’escola col·labora amb destacats professionals. L’equip de coordi-
nació fa un seguiment personalitzat dels alumnes per garantir el màxim progrés 
en el seu aprenentatge. A més, s’encarrega també de la formació contínua del 
professorat. Som escola acreditada per oferir certificacions amb reconeixement 
internacional.
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QUÈ SÓN LES 
COLÒNIES CIC?

Abans de 
començar

· Projecte acadèmic propi dissenyat 
per CIC Escola d’Idiomes

· Planificació de les activitats esporti-
ves i de lleure

· Grups reduïts per nivells (prova)

· Assessorament i reunió informativa 
a les famílies

· Selecció dels millors allotjaments

1 
–

Durant el 
programa

· Proporció alta de monitors per par-
ticipant

· Màxima immersió en l’anglès des del 
minut zero

· Sessions d’anglès

· Treball per projectes

· Activitats organitzades per grups 
d’edat, habilitats i afinitats

· Dieta equilibrada

· Seguiment diari de totes les colònies 
des de l’oficina a Barcelona

· Blog i telèfon d’assistència 24h

· Equips altament qualificats i moti-
vats

2 
–

Després de 
l’estada

· Certificat de participació

· Informe final del participant

· Servei de seguiment per part de CIC 
Escola d’Idiomes

· Valoració per part de les famílies i 
els participants

· Avaluació dels resultats i programa-
ció de la nova temporada

3 
–
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Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar

Assegurances

Motxilla

Samarreta

 6 a 10 anys 
Mas l’Armentera 
L’Esquirol 

30 juny–7 juliol  
7 juliol–14 juliol 
 1 setmana > 665 € 

––––––––
30 juny–14 juliol
 2 setmanes > 1.140 € 

Places/setmana
50
––––––––

KIDS’  CAMP
L’ARMENTERA

Què 
inclou?

“La Laura ha 
tornat encanta-
da, vol repetir i 
diu que s’atre-
veix amb 15 
dies.”
– mare de la Laura L. G.
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El Summer Camp  
de diversió i  
natura per als 
més petits.

     Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

Què farem? 
3 sessions d’anglès diàries centrades 
en l’adquisició de destreses orals. Me-
todologia per “racons” facilitant la tria i 
autogestió del seu aprenentatge.

Contes anglesos famosos, cançons, 
rimes i tallers de cada història.

Jocs de nit que despertaran il·lusions, 
somnis i fantasies.

1 activitat temàtica a la mateixa casa o 
fora d’aquesta.

1 sortida de dia sencer per setmana i 
una activitat sorpresa. 

Noves aventures amb gimcanes, 
manualitats i esports.

Fantastic Beasts

El gran magizoòleg Newt CICion, famós mun-
dialment com un expert en criatures màgi-
ques, està viatjant pel món amb els seus ani-
mals. Malauradament, cada cop que viatja, un 
o dos desapareixen i necessitem la teva ajuda 
per trobar les pistes i, així, poder trobar-los. 
També comptarem amb famosos detectius 
amb qui viure l’aventura del 2019.

Casa de Colònies 
Mas L’Armentera. 
L’Esquirol. 

· Casa de colònies envoltada de boscos 
i camps de conreu. 

· Dos edificis: menjador, sales comunes 
per a tallers i classes; habitacions 
(nens i nenes) i banys. 

· Camp de futbol. 

· Piscina privada.

· Casa exclusiva per al nostre grup.
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Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar

Assegurances

Motxilla

Samarreta

 10 a 15 anys 
Casa ‘Amposta Parc’ 
Amposta

30 juny–13 juliol  
 13 nits > 1.135 € 

––––––––

Places
50
––––––––

BEACH CAMP
AMPOSTA PARC

Què 
inclou?

Inclou
examen oficial

“Ha estat una 
experiència 
molt positiva 
per l’Aina, ha 
vingut molt 
contenta. Ha 
fet molts amics 
i moltes activi-
tats diferents.”
-Mare Aina I. M.

Trinity Exam



Colònies – 11

Gaudeix dels  
esports aquàtics 
fent un salt en la 
llengua anglesa!

     Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

Casa de Colònies 
Amposta Parc 

· Casa de Colònies situada a 500m de la 
ciutat d’Amposta.

· Habitacions (4-8 places) amb bany 
compartit i aire condicionat.

· Aules, sales de jocs i tallers i sala d’ac-
tes.

· Piscina exterior.

· Camps de futbol de gespa natural i 
artificial, pavelló poliesportiu cobert, 
pista poliesportiva a l’exterior, pistes 
de bàsquet i gimnàs a l’aire lliure.

· Trasllat amb l’autocar per a realitzar les 
activitats (ús exclusiu per al grup).

· Cuina d’elaboració pròpia.

Què farem? 
3 classes d’anglès diàries (mínim de 15 
hores setmanals).

Pràctica oral i escrita de l’anglès. 
Preparació per la prova oral oficial del 
Trinity College (GESE) al final de l’es-
tada. Grups formats segons el nivell del 
participant.

Esports i jocs aquàtics  com canoa, 
caiac, paddle surf, esquí aquàtic (wake-
board), vela, esfera aquàtica gegant, 
water park inflable, patinet i jocs a la 
platja.

Activitats esportives i de lleure: 
bubble soccer, futbol i bàsquet (entre 
d’altres), tallers, jocs de nit, discoteca.

Una excursió de dia sencer i una de 
mig dia amb activitat aquàtica.

Speak your mind

Combinarem la pràctica de la llengua anglesa 
amb un gran ventall d’activitats aquàtiques. Tre-
ballarem i ampliarem el nostre lèxic esportiu en 
anglès d’una manera molt activa i ens prepara-
rem per l’examen oral oficial del Trinity College. 

Una experiència lingüística que requereix mol-
ta energia!
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Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar

Assegurances

Motxilla

Samarreta

 10 a 15 anys 
Casa ‘La Torra’
Baronia de Rialb

Places/setmana
45
––––––––

MOUNTAIN CAMP
LA TORRA

Què 
inclou? 

30 juny–7 juliol 
7 juliol–14 juliol
14 juliol–21 juliol
 1 setmana > 686 € 

––––––––
30 juny–14 juliol 
7 juliol–21 juliol
 2 setmanes > 1.228 € 

––––––––
30 juny–21 juliol
 3 setmanes > 1.734 € 

“En Nico ha 
estat encantat 
amb l’equip, les 
‘english sessi-
ons’ i amb les 
activitats de 
lleure! Diu que 
eren molt dife-
rents i molt més 
divertides que a 
altres colònies 
on ha estat fins 
ara.”
-El pare, Nicolás B.M.
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Descobreix la 
muntanya, les 
activitats aquàti-
ques i una bona 
dosi d’anglès!

     Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

Què farem? 
3 sessions d’anglès diàries per pro-
jectes (15 hores setmanals). Grups per 
nivell i edat.

Esports d’aventura*: ràfting, barran-
quisme, BTT, orientació, escalada i tir 
amb arc. 

Activitats aquàtiques*: paddle surf, 
windsurf, caiac i banana boat. 

Tallers i activitats de lleure com manu-
alitats, teatre, malabars i jocs de nit.

Projecte audiovisual amb la resta de 
companys del grup i l’equip de moni-
tors.

Una excursió de dia sencer i una de 
mig dia amb activitat de muntanya o 
de riu.

*Les activitats i els esports estan repar-
tits al llarg les 3 setmanes.

Surviving an Alien Attack

Uns extraterrestres han envaït la casa de co-
lònies de la Torra i hem de desenvolupar unes 
habilitats de supervivència brillants i trobar 
una manera de comunicar-nos amb ells! Ne-
cessitem la teva ajuda i fer d’aquest estiu una 
aventura!

Casa de Colònies 
la Torra (Baronia 
de Rialb) 

· Casa de Colònies amb una gran zona 
d’esbarjo al voltant i al costat del 
pantà de Rialb.

· Habitacions (6-12 places) amb banys 
compartits.

· Sala polivalent.  

· Piscina exterior.

· Cuina d’elaboració pròpia. 

· Casa exclusiva per al nostre grup.
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PREGUNTES PRÀCTIQUES

Parlaran anglès en tot moment?
L’anglès és la llengua vehicular de la colònia. Els monitors 
fan que l’anglès sigui el protagonista en tots els àmbits 
acadèmics, com són els speaking, listening, reading i wri-
ting i també durant totes les activitats lúdiques i les rutines 
diàries.

A més a la colònia Beach Camp s’examinen del Trinity 
Exam (GESE) que certifica oficialment el nivell oral de 
l’alumne.

Com és un dia a la colònia?
Tenen dos blocs d’activitats principals: les sessions d’an-
glès al matí i les activitats esportives/de lleure a la tarda 
(segons l’estada pot ser a la inversa).

També disposen d’activitats més lúdiques com la piscina, 
tallers  de manualitats, estones lliures abans i/o després 
dels àpats i, per acabar el dia, l’activitat de nit.

 

Qui és l’equip i quants monitors hi haurà per 
participant?
Gràcies a la dilatada experiència de l’Escola d’Idiomes de-
senvolupant Colònies CIC, disposem d’un equip de perso-
nes formades i amb experiència en l’àmbit de l’educació, el 
lleure i els idiomes.

Tanmateix, l’equip dinamitzador de les activitats consta 
d’una figura de coordinació de l’estada, l’equip docent i/o 
monitoratge i l’equip tècnic esportiu.

Amb la voluntat d’oferir una atenció propera i personalitza-
da procurem que es mantinguin unes altes proporcions de 
monitors per participant.  

Com són les cases de colònies?
Són cases de colònies registrades dins de la Xarxa Cata-
lana d’Instal·lacions Juvenils. Tenen habitacions múltiples 
amb lliteres i banys compartits. També disposen de sales 

d’estar o sales polivalents i espais exteriors (camps espor-
tius, jardins, piscina, etc) on es fan algunes activitats. 

Totes elles ofereixen uns menús equilibrats i es garanteix 
l’opció de menús especials per a al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries.

 

Com sabré com estan i què fan?
Tindràs a la teva disposició un blog on podràs seguir de 
manera actualitzada les colònies amb fotografies i textos. 

Podràs parlar per telèfon amb el teu fill/la teva fill/a en 
algun moment durant l’estada.

A més, pots contactar-nos a l’oficina quan ho necessitis o 
en el mòbil d’urgències 24h.

Com reservo la meva plaça?
1.  Entra a la nostra pàgina web on trobaràs tota la informa-
ció necessària: www.iccic.edu/viatges

2. Fes la inscripció online.

3. Posa’t en contacte amb nosaltres (via telefònica, correu 
electrònic o personalment a la nostra oficina) per resoldre 
qualsevol dubte.

Com sabré que ho he fet correctament i quin 
és el següent pas?
Un cop finalitzat el procés d’inscripció rebràs un correu 
confirmant la teva plaça. També rebràs al teu correu elec-
trònic l’accés a la teva Àrea de Clients on hi trobaràs tota 
la documentació necessària i la convocatòria de la reunió 
informativa (per a famílies i participants).

A més, aquí és on podràs veure els informes sobre el parti-
cipant (informe acadèmic i/o Trinity Exam Report, en cas de 
fer-lo) un cop acabada l’estada.”

 Per més informació consulta la nostra pàgina web:  
www.iccic.edu/viatges 
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CURSOS  
INTENSIUS

Juniors 
– 
FR/AL (8-11 anys)

Joves  
– 
FR/AL/AN (11-16 anys)

Adults 

– FR/AL/AN (a partir de 17 anys)

FR: FRANCÈS    
AL: ALEMANY    
AN: ANGLÈS

Dates

A confirmar a l’abril a  
www.iccic.edu/idiomes 

> Curs de 42 hores.

De dilluns a divendres  
> 10:00h a 13:45h

Preus

Via Augusta – 519 € 
Gràcia – 468 €  
Sant Cugat –  (consultar amb el centre)

Oferim cursos de preparació per als exàmens de Cambridge de juliol

Edats
–––––––––––––––––––––––––––

LLengües
–––––––––––––––––––––––––––

Horaris
–––––––––––––––––––––––––––

Aquestes activitats formen part de l’oferta de l’Escola d’Idiomes, per tant la matrícula es 
farà a la Secretaria Acadèmica de CIC Escola d’Idiomes a partir del maig.
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L’activitat perfecta per comple-
mentar un curs intensiu a CIC 
Escola d’Idiomes.

Què 
inclou? 

* Segons la combinació 
triada

Activitats

Classes
d’anglès

Excurs ions

Assegurances

Motxilla

Samarreta

*

Dinar *

matins juliol 
10 a 13:30 h 

 1 setmana > 123 € 

––––––––
matins juliol + dinar 
10 a 14:30 h 

 1 setmana > 148 € 

––––––––
tardes juliol 
14:30 a 18 h

 1 setmana > 123 € 

––––––––
tardes juliol + dinar 
13:30 a 18 h

 1 setmana > 148 € 

––––––––

PACK ESPECIAL
^^^^^^^^^^^^^^^
Curs intensiu + Dinar  
10 a 18h

3 setmanes > 892€*

––––––––
* Llibre de curs intensiu 
inclòs.

ACTIVE ENGLISH
DAY CAMP IN BARCELONA

> > >  5è EP – 2n ESO  < < <
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Activa el teu an-
glès amb aquest 
programa disse-
nyat específica-
ment per a nois i 
noies de 5è d’EP 
fins a 2n d’ESO. 

A Active English t’esperen...
Tallers i activitats lúdiques, sempre 
amb una finalitat educativa i tot en 
anglès. 

Excursions o activitats fora del centre 
cada setmana que ens ajudaran a 
conèixer el nostre entorn, aprendre a 
respectar-lo i passar-ho molt bé!

Exemples de tallers i activitats: estam-
pació de samarretes, jocs d’estratègia, 
ceràmica, activitats audiovisuals, crea-
ció de xapes, ball, arts marcials, jocs de 
rol, receptes dolces.

Podreu fer el seguiment de l’activitat al 
nostre compte d’Instagram.
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SUMMER 
ADVENTURE 
SCHOOL

Fantastic Beasts

El gran magizoòleg, Newt CICion, 
famós mundialment com un expert 
en màgiques criatures, està viat-
jant pel món amb els seus animals. 
Per mala sort un o dos desapa-
reixen cada cop que viatja i ne-
cessitem la teva ajuda per trobar 
les pistes i, així, poder trobar-los. 
També comptarem amb famosos 
detectius amb qui viure l’aventura 
del 2019.

Edats
Alumnes de P3 a 5è d’EP 
Dates (Juliol) 
A confirmar a l’abril a  
www.iccic.edu/idiomes  
Inscripció per setmanes

Horaris
De dilluns a divendres  
de 9:00 a 16:30h 
(servei d’acollida abans de les 9h)

Preu
179 € per setmana 
Aquestes activitats formen part de l’oferta 
de l’Escola d’Idiomes, per tant, la matrí-
cula es farà a la Secretaria Acadèmica de 
l’Escola d’Idiomes a partir de l’abril.

Què 
inclou? 

Classes
d’anglès

Excurs ions

Assegurances

Samarreta

Dinar

> > > P3 – 5è EP < < <


