
PREUS:  

MES DE JUNY:
25, 26, 27 i 28 de juny    72 € 65 € 10 % dte. abans del 31/05

MES DE JULIOL:
del 2 al 27 de juliol   360 € 324 € 10 % dte. abans del 31/05
* També hi ha la possibilitat d’allargar 
   l’esplai o campus fins el 30 i 31 de juliol, si us pot interessar sol·liciteu-ho a secretaria

MES DE SETEMBRE:
del 3 al 10 de setembre  108 € 97 €  10 % dte. abans del 31/05
* També hi ha la possibilitat d’iniciar abans l’esplai 
   o campus els dies 29, 30 i 31 d’agost, si us pot interessar sol·liciteu-ho a secretaria

Setmanes soltes:   100 € 90 € 10 % dte. abans del 31/05     
Dies solts:     21 € 19 € 10 % dte. abans del 31/05
Matrícula:                                                 0 €
Materials*:       0 € (inclòs en el preu) 
Descompte especial Esplai/ Campus Germans: 10% dte. addicional en el 2n i 3r germà!   

Centre autoritzat per la Universitat de Cambridge Centre col·laborador de la Universitat Autònoma Centre col·laborador d’Eurocentres

Idiomes des d’1 any i fins les titulacions de més alt nivell!

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Avda. Barcelona 21, RUBÍ

Els alumnes de l’esplai i campus d’estiu tenen inscripció gratuïta 
al curs 2018-2019 que comença el 3 de setembre de 2018.

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 3 D’ABRIL DE 2018

HORARI: de 9 a 13 h amb possibilitat de sortir a les 14 h. 
(suplement de 6 €/ hora)

EDAT: alumnes d’entre 3 i 12 anys (esplai) i 13 i 17 anys (cam-
pus) distribuïts en grups de 6 a 12 alumnes (l’escola es reserva 
el dret de cancel·lar o modificar condicions si el grup és menor 
a 6 alumnes). Els grups es faran segons les edats dels alum-
nes.

*MATERIAL: inclou carpeta, materials per als tallers, préstec 
de llibres de lectura, DVDs, carnet d’estudiant, participació 
gratuïta a les activitats i workshops organitzats per l’escola, 
handouts i material escolar, assessorament cursos idiomes a 
l’estranger, assegurança. 

Durant els mesos de juny, juliol i setembre viu 
increïbles aventures, coneix nous mons i cultures, 
i aprèn molt d’anglès! 
L’esplai i campus d’estiu en anglès de British 
House són la teva opció! 
Ens ho passarem súper bé i farem nous amics 
aprenent :) 

Esplai i Campus d’estiu en anglès!
Discover different worlds 
and different adventures 
every week in English!

KIDS 
ZONE

English classes * tallers * cinema i teatre * manualitats * cultures * contes * receptes... i tot en anglès! T’hi esperem!!! :)

TEENS 
ZONE


