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Edats

de 6 a 15 anys

COLÒ– 
NIES

Learn English,
make friends,
create memories

I ALTRES PROGRAMES A PROP DE CASA



Camps – 6      Consultar la nostra web per a més informació sobre les colònies CIC.

Viure  
l’anglès 
amb les 
Colònies 
CIC 

Al Departament d’Estades Lingüístiques, amb més 
de 30 anys d’experiència organitzant colònies, 
complementem el projecte pedagògic de CIC Escola 
d’Idiomes en l’ensenyament de llengües estrange-
res. Les nostres colònies en anglès ofereixen una 
immersió lingüística, l’adquisició de titulacions ofi-
cials i l’aprenentatge equilibrat lúdic-acadèmic amb 
un equip professional.  
           

L’ARMENTERA
(L’Esquirol, Barcelona)

AMPOSTA PARC 
(Amposta, Tarragona)

LA TORRA
(La Baronia de Rialb, Lleida)

Kids’ Camp 
6–10 anys

Beach Camp 
10–15 anys

Mountain Camp
10–15 anys

www.iccic.edu/viatges
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Getting 
ready for 
Colònies 
CIC

 Immersió lingüística 

ABANS
· Planificació projecte acadè-

mic i activitats.

· Selecció ubicació, allotja-
ment i equips.

· Proves de nivell.

· Informació prèvia i reunions 
de pares.

DURANT
· Immersió lingüística.

· Projectes i activitats per 
edat, habilitats i afinitats.

· Blog i telèfon d’assistència 
24h.

DESPRÉS
· Certificats i informes

· Valoració per part de les 
famílies i els participants

· Avaluació del programa

     Consultar la nostra web per a més informació sobre les colònies CIC

 Certificat 

 Planificació 
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– 
6 a 10 anys 
Mas l’Armentera  
L’Esquirol 

– 
28 juny – 5 juliol 
 1 setmana > 655 € 

“Les colònies van anar molt bé. 
L’experiència va ser molt profitosa i 
tornaré aquest estiu!”

– Nacho  P. 

KIDS’  CAMP

Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar  
d’anada *

Assegurances

Motxilla

Obsequi

Què  
inclou?

* Servei de tornada 
disponible sota petició 

amb cost extra.

–––––––– 
50 Places
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El Summer Camp  
de diversió i  
natura per als 
més petits.

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 i una activitat 
sorpresa. 

Noves aventures amb gimcanes, 
manualitats i esports.

Espectacle pels pares al final de l’es-
tada.

Saviours of the Universe 2020

L’emperador Sid està robant les poderoses 
pedres de la saviesa i ha provocat el caos a 
l’Univers. El seguirem a cada planeta per evi-
tar que els alienígenes es tornin massa egois-
tes, bruts i mandrosos. Si podem trobar les 8 
pedres, l’emperador es veurà obligat a tornar 
a casa i podrem recuperar la pau universal. 

Els nostres estudiants treballaran les emoci-
ons i aprendran a respectar diverses costums 
a través de la ciència i els jocs.

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.

     Consultar la nostra web per a més informació sobre les colònies CIC
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“Van fer molt bons amics. Els hi van agradar 
totes les activitats i en especial el barran-
quisme. Ho recomanen als companys i amics.”

- Mare Erik i Andrea

Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar  
d’anada i tornada

Assegurances

Motxilla

Obsequi

– 
10 a 15 anys 
Casa ‘Amposta Parc’ 
Amposta

– 
28 juny – 11 juliol 
 13 nits > 1.160 € 

BEACH CAMP

–––––––– 
50 Places

Inclou
examen oficial

Trinity Exam

Què  
inclou?
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Gaudeix dels es-
ports aquàtics i 
practica la llengua 
anglesa!

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 les activitats 
aquàtiques (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. 

     Consultar la nostra web per a més informació sobre les colònies CIC
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“Tota la valoració és molt positiva. La meva 
filla va venir encantada de les activitats, els 
companys i sobretot dels monitors.”

-mare Helena M.

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

–  
28 juny – 5 juliol
12 juliol – 19 juliol 
 1 setmana > 700 € 
 
– 
28 juny – 12 juliol
5 juliol – 19 juliol 
 2 setmanes > 1.255 € 

–  
28 juny – 19 juliol 
 3 setmanes > 1.770 € 

–––––––– 
45 Places / setmana

MOUNTAIN CAMP

Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar  
d’anada i tornada

Assegurances

Motxilla

Obsequi

Què  
inclou?
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Descobreix la 
muntanya, les ac-
tivitats aquàtiques 
i practica l’anglès!

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 per setmana. Amb activitat de 
muntanya o de riu.

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

Exploring the World

Amb la inspiració de National Geographic 
Learning, explorarem l’entorn natural. Cada 
setmana dissenyarem un projecte diferent 
sobre la protecció de les espècies en perill 
d’extinció, el medi ambient i aprendrem el po-
der del suport visual. Crearem una campanya 
de conscienciació, una exhibició fotogràfica i 
un curt sobre la vida silvestre.

Casa de Colònies 
la Torra (Baronia 
de Rialb) 

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

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

· Sala polivalent.  

· Piscina exterior.

· Cuina d’elaboració pròpia. 

· Casa exclusiva per al nostre grup.

     Consultar la nostra web per a més informació sobre les colònies CIC
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A la web trobareu més informació sobre:

FAQ

Qui és 
l’equip i 
quants 
monitors 
hi haurà?

Com sabré 
com estan 
i què fan?

On troba-
ré tota la 
documen-
tació?

Com re-
servo la 
meva  
plaça?

Com és 
un dia a la 
colònia?

Parlaran 
anglès  
en tot  
moment?

www.iccic.edu/viatges
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SUMMER 
ADVENTURE 
SCHOOL

SUMMER 
ADVENTURE 
SCHOOL

SUMMER 
ADVENTURE 
SCHOOL

Què inclou? 
–

Classes
d’anglès

Excursions Assegurances SamarretaDinar

SUMMER 
ADVENTURE 
SCHOOL

Colònies – 16

Horaris 
–
Dilluns a divendres de 9h a 16:30h. 
(servei d’acollida a partir de les 8:30h i 
fins les 17h).

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.

 

Combina’l amb el KIDS’ CAMP a l’Armente-
ra i tindràs un 25% de descompte per una 
setmana de Summer Adventure School.

 

> > > P3 – 5è EP < < <



Camps – 17Colònies – 17

Amb la inspiració de National Geographic 
Learning, explorarem l’entorn natural. 
Cada setmana dissenyarem un projecte 
diferent sobre la protecció de les espè-
cies en perill d’extinció, el medi ambient i 
aprendrem el poder del suport visual. Cre-
arem una campanya de conscienciació, 
una exhibició fotogràfica i un curt sobre la 
vida silvestre. 

Més informació a www.iccic.edu/idiomes

–  
29 juny – 3 juliol

6 juliol – 10 juliol

13 juliol – 17 juliol

 Inscripció per setmanes 

Nivells: A1 i A2

Horari: de dilluns a divendres de 09:45 h a 
13.45 h.

Dates: 

Exploring 
the  

world

Exploring 
the  

world

Exploring 
the  

world

Exploring 
the  

world
> > > 10 – 13 ANYS < < <
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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
IT: italià
XI: xinès

Dates

A confirmar al març a

www.iccic.edu/idiomes

Diversos torns al juliol

Cursos de tarda per adults

Centres:
Via Augusta
Gràcia 
Sant Cugat 

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.

HOMEWORK CLUB 
(10 a 14 anys)

Queda’t amb nosaltres fins les 
15.30h per dinar i fer els deures 
amb un professor/a. Disponible 
pels cursos d’intensiu i Exploring 
The World.  (Places limitades)


