
 

 

Qui som?  

 

 

Anima'ns Grup porta més de 15 anys treballant en l'àmbit de l'educació, el lleure i l'esport. Amb una àmplia varietat de 

propostes creades per a infants i jovent, per tal de fer-los viure experiències i evolucionar de forma cooperativa amb els 

seus iguals.  

Ja fa un parell d'anys que estem treballant per llençar una nova proposta d'activitat, però aquest cop vinculada a una 

llengua estrangera, en aquest cas l'anglès. 

Què és el Summer Camp? 

La idea del Summer Camp parteix de l'increment de demanda per part de les famílies d'activitats en anglès. Aquesta 

proposta no vol ser la clàssica sortida a realitzar classes d'anglès amb tot d'alumnes catalans. Sinó que pretén ser un 

projecte d'immersió lingüística i cultural a la cultura anglosaxona. 

La proposta va dirigida a infants i joves de 10 a 17 anys. I es realitzarà durant la darrera setmana de juliol d'aquest 

proper estiu 2016 a la ciutat de Bournemouth (sud del Regne Unit). Els participants de 10 a 14 anys estaran inscrits en 

un Summer Camp, on podran viure l'anglès compartint espai i activitats amb infants anglesos. (de 9 matí a 5 de la tarda), 

mentre que els de 15 a 17 anys faran un curs d’anglès acadèmic al matí. A les tardes, l'equip d’educadors bilingües 

d'Anima'ns realitzarà diverses activitats vinculades a l'aprenentatge de l'anglès, la seva cultura i la cohesió grupal. Ho 

farà en diferents espais: teatres, platges, parcs etc. 

Per què Bournemouth? 

Bournemouth és una ciutat molt tranquil·la situada al sud del 

Regne Unit. Ciutat costanera la qual ens permet aprofitar les 

possibilitats que ens ofereix la platja i el seu entorn. 

Tradicionalment una ciutat viva culturalment amb diferents fires, 

museus i monuments històrics. 

 

 

 

 

 

BMTH SUMMER CAMP 

Educational Sports Experience in Bournemouth 



Dates i Allotjament 

Del 23 al 30 de juliol de 2016. L’allotjament serà en una casa típica coneguda com Harewood Heaven (1930) situada al 

bell mig de la ciutat. Amb possibilitat d’allargar a dues setmanes. La convivència a la casa amb tot el grup que surt de 

Girona. 

    

Objectius 

- Viure i conèixer la cultura anglosaxona. Immersió cultural 

- Compartir espai i temps entre iguals amb infants de parla anglesa. Immersió lingüística. 

- Reforçar i augmentar les competències bàsiques de l’anglès. 

- A través de l’esport, millorar les competències socials dels infants coneixent i convivint amb infants anglesos. 

- Assumir responsabilitats quotidianes en la convivència. 

 

Selecció dels participants i terminis d’inscripció 

L’activitat va dirigida a tots els nois i noies nascuts entre 2002-2006 ambdós inclosos. Per tal de realitzar aquesta 
activitat es recomanable que els infants tinguin un domini bàsic de l’anglès, i ganes de viure una experiència innovadora.  

Terminis:  

1. Completar el full d’inscripció i realitzar el 1er pagament (30%). Data límit 20 de març de 2016. 

2. Realitzar el 2on pagament (40%). Data límit 5 d’abril de 2016. 

3. Realitzar el 3er pagament (30%). Data límit 15 de maig de 2016. 

Pressupost de l’activitat 

820€ + cost bitllet d’avió amb TOT inclòs + atenció personalitzada. 

- Allotjament en règim de pensió completa en una casa particular típica de la zona. 
- Bitllets d'avió, taxes i trasllats. 
- Summer Camp  
- Acompanyament les 24h 
- Assegurança mèdica 
- Certificat d'assistència 
 

MÉS INFORMACIÓ                                  

 

Web: estiu.animans.cat  Telèfon 665 167 123 // 665 288 314  A/e: activatangles@animans.cat  

www.activatlangles.animans.cat

