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

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

Learn about cultural traditions from far away 
countries, endangered and exotic animals, 
transport, the world of art, have fun cooking 
and much more! 

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

KIDS 
ZONE

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

PREUS:  

MES DE JUNY:
25, 26 i 27 de juny     65 € Alumnes British House   58 €

MES DE JULIOL:
del 2 al 27 de juliol   360 € Alumnes British House 324 €
* També hi ha la possibilitat d’allargar l’esplai fins el 30 i 31 de juliol, 
   si us pot interessar sol·liciteu-ho a secretaria

MES DE SETEMBRE:
del 3 al 7 de setembre  108 € Alumnes British House   97 € 

Setmanes soltes:   100 € Alumnes British House   90 €     
Dies solts:     21 € Alumnes British House   19 €
Matrícula:                                                 0 €
Quota de serveis*:       0 € (inclòs en el preu)    

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 distribuïts en grups de 6 a 
12 alumnes (l’escola es reserva el dret de cancel·lar o modifi-
car condicions si el grup és menor a 6 alumnes). Els grups es 
faran segons les edats dels alumnes.

*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. 
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Aquest estiu dóna la volta al món in English amb 
la British i fes international friends around the 
world!

English classes! Film making! 
Communication with new 
technologies! Urban tribes! 
Moving around! International 
projects and oral presentations! 
International music & English 
lyrics... and much more!

Tens un 
international spirit?

Vols viure l’anglès 
com mai l’has viscut? 
Vine al nostre campus!

Durant els mesos de juny, juliol i setembre viatja pel món, coneix 
noves cultures, i aprèn molt d’anglès! Ens ho passarem súper bé!

TEENS 
ZONE

Campus d’estiu en anglès!

Els alumnes del campus d’estiu tenen matrícula gratuïta 
al curs 2018-2019 que comença el 3 de setembre de 2018.

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

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

*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. 

PREUS:  

MES DE JUNY:
25, 26 i 27 de juny     65 € Alumnes British House   58 €

MES DE JULIOL:
del 2 al 27 de juliol   360 € Alumnes British House 324 €
* També hi ha la possibilitat d’allargar el campus fins el 30 i 31 de juliol, 
   si us pot interessar sol·liciteu-ho a secretaria

MES DE SETEMBRE:
del 3 al 7 de setembre  108 € Alumnes British House   97 € 

Setmanes soltes:   100 € Alumnes British House   90 €     
Dies solts:     21 € Alumnes British House   19 €
Matrícula:                                                 0 €
Quota de serveis*:       0 € (inclòs en el preu)    


