
Immersió en anglès
De 6 a 9 anys, a El Clar del Bosc

Qui és qui? - Who is who?
Tir amb arc - Archery
Trekking to Sant Patllari
Supervivència - Survival skills
Camp d’aventura - Adventure
camp
Visita a l’Estany de Banyoles
- Visit to Banyoles Lake
Piscina
Festa holi - Holi fest
Jocs d’aigua - Swimming
games
Talent show
Nits temàtiques
Moltes sorpreses!

Programa
d'activitats

També inclou

Emotions for
a lifetime!

Novetat Albaestiu 2022

Durant aquesta estada a El Clar del Bosc, viurem
aventures i divertides activitats a partir de
l’anglès com a llengua vehicular. Gaudirem
d’esports d’aventura i natura alhora que
aprenem anglès de manera 100% immersiva, a
través de jocs, dinàmiques i activitats lúdiques.

Welcome to Albaestiu Summer Camp!

Excursió a Banyoles i activitat
Dragon Boat, on els nens i
nenes treballaran en equip
remant i navegant per
l'Estany de Banyoles!



Les activitats
estrella!

www.albaestiu.com 972 59 05 07albaestiu@albaserveis.com

Holi fest!

També coneguda com a festa dels colors, on tot és alegria
i diversió! Música, balls, creativitat... Tot això a través de la
pintura en pols, que sempre encanta als més menuts.

Dragon Boat

Es treballarà el treball en equip pujant tots a una barca en
forma de Drac remant al ritme d’un tambor, que tocaran
els mateixos participants. 

Talent show

Els infants participaran en el programa Albaestiu’s Got
Talent, un show d’estiu on hauran de posar en pràctica la
seva creativitat per preparar una actuació en anglès!

Visit to Banyoles Lake and Les Estunes

Visitarem les escletxes de les Estunes i explicarem la faula
de les Goges, tot caminant endinsar-nos fins a l’Estany de
Banyoles, on aprofitarem i ens banyarem!

Adventure camp

Ens endinsarem al bosc i trobarem un camp d’aventura
amb diferents ponts flotants i tirolines, i ens hi tirarem sent
una mica més aventurers i aventureres!

Totem and huts

Aprofitarem tot el que ens dona el bosc per fer un tòtem de
la nostra tribu i unes cabanes on poder jugar i refugiar-nos. 


