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PRESENTACIÓ 
El Summer Camp de l’Acadèmia Igualada presenta un any més el seu projecte educatiu 

i lúdic en anglès durant els mesos de juny i juliol.  

 

El nostre objectiu principal és que els nens i nenes d’entre 3 i 13 anys s’ho passin d’allò 

més bé jugant, gaudint d’esports i activitats lúdiques utilitzant l’anglès com a llengua 

vehicular amb monitors especialitzats en l’idioma i l’educació en el lleure.   

 

El programa està format per una gran varietat d’activitats on l’eix temàtic són els cinc 

sentits a través de l’espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergames: Els nens i nenes es refrescaran amb diferents tipus de 

jocs on l'aigua serà la protagonista. 

 

Scientists Creations: Jugarem I crearem experiments que ens 

deixaran bocabadats I veurem la màgia de la ciencia. 
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Cooking Chefs: Quina satisfacció dóna poder manipular i crear plats 

culinaris amb les nostres mans i que després podrem degustar!  

 

Sports&Gimcanas: Durant tota la setmana i en qualsevol moment, 

els diferents grups, podran obtenir punts pel seu equip i guanyar les 

diferents medalles de la gimcana. 

 

Swimingpool. No ens oblidem que som a l´estiu...durant la setmana 

anirem també a la piscina. 

 

Performance&Theater: La creativitat a l'hora de representar no té 

límits i els nostres nens i nenes del casal ens ho demostraran. 

 

Sortides: Els nostres monitors i monitores ens tenen preparades unes 

sortides que ens faran gaudir d'una estona ben divertida! 

 

Arts&Crafts: Utilitzarem diferents materials i treballarem amb els 

nens I nenes del casal per potenciar la motricitat fina. 

 

Singing&Dancing: En el Summer Camp no hi faltarà la música! 

Practiquem anglès tot cantant I ballant les nostres cançons preferides. 

  

Technology: Les noves tecnologies són part del nostre dia a dia. Per 

això, en el Summer Camp de l’Acadèmia tenim preparades unes 

activitats interactives molt divertides! 
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Els infants del Summer Camp s'agrupen en grups de màxim 10 participants dirigits per 

un monitor. Les agrupacions es realitzaran segons el nombre d’inscrits tenint en compte 

l’edat dels participants.  

 

L’horari setmanal d’aquest campus és de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 als matins 

i de 15:00 a 17:00 a les tardes. Els alumnes que ho desitgin poden utilitzar el nostre 

servei d’acollida de 8:00 a 9:00 i el servei de menjador de l’escola de 13:00h a 15:00. 

 
El període d’inscripció és del 24 d’abril fins al 10 de juny del 2019.  

El Summer Camp de l’Acadèmia es reserva el dret d’alterar alguna de les activitats per 

raons alienes a l’organització o de suspendre alguna setmana per manca d’inscrits 

(mínim de 15 inscrits). 

 

Per últim, divendres 24 de maig a les 19:30 es durà a terme la reunió informativa del 

Summer Camp. 

  

Restem a la vostra disposició per tal de realitzar qualsevol consulta que creieu necessària 

de l’escola d’estiu a través del correu de la directora del casal: 

summer@academiaigualada.com 

 

 

 

Summer Camp Acadèmia Igualada 

summer@academiaigualada.com 

https://academiaigualada.com/serveis-escola/#extraescolars 
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INFORMACIÓ DEL SUMMER CAMP 

Calendari i preus 

Setmanes Summer Camp 

Setmana 1: del 25 al 28 de juny 

Setmana 2: de l’1 al 5 de juliol 

Setmana 3: del 8 al 12 de juliol 

Setmana 4: del 15 al 19 de juliol 

Setmana 5: del 22 al 26 de juliol 

Horaris i preus 

De 9:00 a 13:00               60€ 

De 15:00 a 17:00             10€ 

 

 

 

Servei de menjador  
Hi haurà servei de menjador amb cuina pròpia i els monitors del Summer Camp.  

Servei de menjador  

de 13:00 a 15:00 35€/setmana 
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Servei d’acollida  
Hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei d’acollida de 8:00 a 9:00 del matí pels pares que 

ho necessitin. El servei es farà al menjador de l’escola. Cal marcar-ho a la casella 

d’inscripció. 

 

   Servei  d’acollida 

de 8:00 a 9:00 10€/setmana 

 

 Descomptes 

DESCOMPTE FULL SUMMER CAMP (totes les setmanes) 

Jornada Sencera Mitja jornada 

310€ 262€ 

 

Per aquelles famílies amb més d’un fill/a se’ls hi aplicarà un 5% de descompte al segon 

germà/na dins el període d’inscripció. 

 

Inscripcions i autoritzacions  
Per tal de formalitzar la inscripció cal portar a secretaria de l’escola la següent 

documentació: 

❏ Full d’inscripció firmat 

❏ Fitxa de salut amb còpia de la targeta sanitària i DNI 

❏ Full d’autorització d’ús d’imatge i d’autorització de sortides 

 

Són documents que necessitem tenir de manera exclusiva per l’escola d’estiu.  
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 Forma de pagament 

Com: S’haurà de lliurar el full d’inscripció i autoritzacions a la Secretaria de 

l’escola. 

Forma de pagament:  

❏ Els inscrits que siguin alumnes de l’escola se’ls hi cobrarà el rebut 

a finals del mes de juny per rebut bancari. 

❏ Els inscrits que NO siguin alumnes de l’escola el pagament es farà en 

efectiu a la secretaria de l’escola en el moment de fer la inscripció. 

Qualsevol modificació es pagarà en efectiu.  

 

Termini inscripcions i modificacions 

Període d’inscripció: del 24 d’abril fins al 10 de juny del 2019 

Modificacions: 

❏ No es garantirà cap plaça si la inscripció es retorna fora d’aquest termini.  

❏ Durant la mateixa setmana no hi ha opció de canviar de mitja jornada a jornada 

sencera o a l’inrevés.  

❏ Si fora de termini s´anul.la alguna setmana, s’abonarà el 50% de l’import. Si la 

baixa és per un motiu de salut, s’abonarà el 100% presentant el justificant 

mèdic. En els dos casos, l’import s’abonarà durant la segona quinzena de 

setembre.  

❏ Tots els canvis s’han de fer sempre per escrit a la secretaria o per correu 

electrònic (summer@academiaigualada.com). No s’acceptarà cap canvi fet 

verbalment o telefònicament. 

 


