
LITTLE CAMP 
Activitats de lleure educatiu per infants d’1 a 5 anys (P1 – P5) en grups reduïts amb professionals titulats i amb totes les me-
sures de seguretat previstes per proveïr un espai Covid-Free.
L’activitat es farà en horari de matí, de 9 a 13h, i amb la possibilitat d’acollida de les 7.45h a les 8.45h i/o de 13 a 14h. 
De manera excepcional, el menjador romandrà tancat aquest estiu però es proporcionaran dos snacks al llarg del matí a cada 
infant: un a mig matí i l’altre abans de dinar.
Quan? 
• Alumnes de l’EIC, a partir del dilluns 20 de juliol, ja que el curs ordinari de l’escola s’acaba el divendres 17 de juliol*
• Alumnes externs a l’EIC, a partir del dilluns 6 de juliol durant les quatre setmanes del mes*
   *Hi hauria la possibilitat de continuar les dues primeres setmanes d’agost, si la demanada ho permet.
Preus: 100€

Horari per totes les etapes

Quan comencen les activitats EIC Summer?

* Les dues primeres setmanes els nostres alumnes poden escollir entre dues activitats segons els seus interessos

Activitats de lleure educatiu per infants de 6 a 12 anys (1r – 6è primària) i per joves de 13 a 16 anys (1r – 4t d’ESO) en 
grups reduïts amb professionals titulats i amb totes les mesures de seguretat previstes per proveïr un espai Covid-Free.
L’activitat es farà en horari de matí, de 9 a 13h, i amb la possibilitat d’acollida de les 7.45 a 8.45h i/o de 13 a 14h. 
De manera excepcional, el menjador romandrà tancat aquest estiu però es proporcionarà un snack al llarg del matí a cada 
participant.
Quan? 
• A partir del dilluns 6 de juliol durant les quatre setmanes del mes* 
   *Hi hauria la possibilitat de continuar les dues primeres setmanes d’agost, si la demanada ho permet.

7.45 - 8.45 h Servei d’acollida*
9.00 - 13.00 h Activitats
13.00 - 14.00 h Servei acollida (l’escola oferirà un petit sanck abans de les 14h)*
*Servei acollida 30€/setmana. Si es contracten 4 setmanes de Summer Programmes, l’acollida és gratuïta.
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Quan es farà?  Setmana 1 (del 6 al 10/07)
Qui ho fa?  Lara de Dojo Tarraco
En què constisteix l’activitat? Un clàssic del Summer de l’EIC! Patins, piruetes i molts somriures omplen els matins de patinatge. 
Una manera molt divertida de moure l’esquelet durant l’estiu.
Edats: primary
Preus: 195€

PATINATGE
 

Quan es farà? setmana 1 (del 6 al 10/07) i setmana 2 (del 13 al 17/07)
Qui ho fa? Maria Jarque – economista de professió però vinculada al món educatiu des de fa anys, és monitora de lleure i monitora de 
gimnàstica rítmica. Des de ben petita un dels seus grans hoobies han estat les manualitats i darrerament ha estat venent les seves creacions 
de bisuteria fins a EEUU.
En què constisteix l’activitat? Polseres i collarets, una bossa de roba personalitzada, macramé, costura i altres tècniques de manualitats 
súper actuals que cada participant podrà crear segons la seva imaginació i endur-se a casa un cop acabat. 
Edats: primary i secondary
Preus: 195€

Quan es farà? setmana 1 (del 6 al 10/07) – primary i setmana 2 (del 13 al 17/07) – secondary 
Qui ho fa? Isabel González – professora de l’EIC
En què constisteix l’activitat? Els participants tindran l’oportunitat de resoldre un crim des de la vessant científica, amb proves que aniran 
superant mica en mica fins a tenir-ho tot lligat. Una setmana ben emocionant i educativa al mateix temps. 
Edats: primary i secondary
Preus: 195€

Quan es farà? setmana 1 – secondary (del 6 al 10/07) i setmana 3 (del 20 al 24/07) – primary 
Qui ho fa? Jordi Caps, il·lusionista professional, Profesor de l’Escola de Màgia del Mag Lari i Assesor de Màgia a la televisió, ens esneyarà els 
principis de la màgia, descobrint els valors fonamentals que s’amaguen darrere l’art de l’il·lusionisme. Ha treballat amb artistes de la talla de 
Charlize Teron, Michael Douglas o Leonel Messi. 
En què constisteix l’activitat? La màgia ajuda a comunicar, a obrir les nostres relacions socials fent servir la nostra expressió verbal i corpo-
ral. Ens farà augmentar l’autoestima i la confiança i ens ajudarà a estimular la nostra creativitat i imaginació.
En l’activitat, desenvoluparem activitats físiques i cognitives, amb jocs per augmentar l’atenció, la concentració, la comprensió , la percepció 
i la memòria. Un taller exclusiu, on apendrem jocs, riurem i sobretot ens divertirem! Això sí, hauràs de guardar molts secrets... Are u Ready?
Edats: primary i secondary
Preus: 195€

Quan es farà?  setmana 1 (del 6 al 10/07) – secondary; setmana 2 (del 13 al 17/07) – primary; setmana 4 (del 27 al 31/07) – primary 
Qui ho fa? Toni Galván - llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i que compta amb una experiència de cinc anys com a ins-
tructor d’activitats extraescolars de caire artístic en diversos centres educatius de la província de Tarragona.
En què constisteix l’activitat? Planificar i crear des de zero el còmic personalitzat de cada participant, adaptant-lo al seu nivell. Els nois i 
noies aprendran primer nocions bàsiques de dibuix per seguir després amb les tècniques més utilitzades, la narrativa, els personatges... Tot 
un repte fer-ho en una setmana, t’hi atreveixes?
Edats: primary i secondary
Preus: 195€
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Quan es farà? setmana 2 (del 13 al 17/07) – primary i setmana 4 (del 27 al 31/07) – secondary 
Qui ho fa? Petits enginyers – empresa especialitzada en l’organització d’activitats de ciència i tecnologia, en les que impulsen a infants i joves 
a aprendre mitjançant l’experimentació, el raonament i la diversió. 
En què constisteix l’activitat? Robòtica, electrònica, programació, disseny 3D, videojocs i més. L’activitat que tant d’èxit té durant el curs 
però amb un aire estiuenc. Diversió i aprenentatge assegurat, vens?
Edats: primary i secondary
Preus: 195€

TECNOLOGIA
 

Quan es farà? setmana 2 i 3 (del 13 al 24/07). Aquest programa és de dues setmanes!
Qui ho fa? ENTI-UB 
En què constisteix l’activitat? Adquirir els coneixements i desenvolupar totes les fases de producció d’un videojoc, tractant àmbits com el 
disseny, la programació, l’art, etc. 
L’activitat s’organitzarà diàriament amb una masterclass i treball individual del participant.  Al final dels deu dies, cada participant haurà pro-
gramat el seu propi videojoc i el tindrà a punt per  publicar-lo a internet o a Android Store per a plataformes mòbils. 
Edats: secondary
Preus: 350€ dues setmanaes

Quan es farà? setmana 3 (del 20 al 24/07)
Qui ho fa? Professionals de l’àmbit de la fusteria, l’electricitat, la jardineria i la mecànica
En què constisteix l’activitat? Dividida en quatre mòduls pràctics, en aquesta activitatels joves aprendran diferents habilitats: Fusteria – 
construcció d’un làmpara, Electricitat – endolls i interruptors, Mecànica – reparació d’una bicicleta, Jardineria – plantació  i manteniment de 
plantes. 
A banda de la pràctica, l’activitat inclourà una estona que anomenem “tips 4 life!” en la que els participants s’adonaran de petites habilitats 
i curiositats que són presents a les seves vides i que potser mai abans havien pensat d’aquesta manera. Com per exemple, com fer un cafè 
tenint una cafetera italiana tradicional i càpsules de Nespresso. Are u in?
Edats: secondary
Preus: 195€

Summer school - escola d’idiomes English/Català/Spanish/Chinese per alumnes de Primary i Secondary. Possibilitat de preparació per exà-
mens de Cambridge: Pet, Ket, FCE.
Preus: 145€

Activitat de reforç educatiu per alumnes de Primary i Secondary
Preus: 145€

VIDEOGAMES

LIFESKILLS

SUMMER SCHOOL

CHALK & ROLL

 

 

 

 

 

 

 


