
intro
Programa

joves
 CAMPS

 CAMPS 
 EN ANGLÈS 
 ESPECIALITZATS 

Pàgines
—
de la 6 a la 18

 
Edats
—
de 5 a 17 anys.

ELS
CAMPAMENTS
AMB UN 
PLUS

MAX



Max Camps - 6

Classes

Distingim entre els nostres kids (5 i 6 anys) 
els nois i noies entre 7 i 10 anys i els més 
grans d'11 a 15 anys, ja que les dinàmiques 
d'aprenentatge són molt diferents. Un 
cas a part és el dels participants en el 
campament d'Astúries, on les classes 
s'estructuren de forma molt més pràctica.
Ràtio mitjana per classe 1/12.
Professors nadius i titulats.
Nivells. 7 nivells diferents: P4 a 1r d'EP i 
entre elemental i avançat (pre-advanced).
Eixos temàtics. Les classes tindran un eix 
vertebrador setmanal: natura i medi
ambient; multiculturalitat; innovació i 
tecnologia; i art, cultura i entreteniment

SESSIONS
Organització de les tres sessions diàries 
de classe.
15 sessions setmanals.
1 sessió = 50 minuts

1ª sessió 10 h o 16 h
CLASSWORK: Llengua i vocabulari.

2ª sessió 11 h o 17h . 
ACTIVE PRACTICE: Pràctica de l’idioma 
a través de jocs, teatre, treballs manuals, 
role-playing…

3ª sessió 12 h o 18 h.
SHOWTIME: Els estudiants treballen 
tutoritzats pel professor/a en un projecte 
comú: cançons, programa de ràdio, 
anuncis, etc. En aquesta sessió es 
barregen estudiants de diferents nivells.

Els participants que facin el Trinity Exam 
substituiran quatre dies d’aquesta tercera 
sessió per una preparació específica 
d’aquest examen.

Performance & 
Night Activity

Pool Time
Cada dia, organitzats per grups, els 
participants podran gaudir de la magnífica 
piscina de la Casa Bosco i els apartaments 
d’Astúries.

Vintage Day

La tecnologia guanya terreny dia a dia: 
Ipad, iPhone, iMac, Playstation, Xbox…
i ens encanta! però durant un dia volem 
recuperar algunes d’aquelles activitats 
que perduren en el temps, de les que 
hem gaudit tantes vegades i que són tan 
divertides.

La nit és nostra! Les Night Activity són 
activitats que organitzem sempre després 
de sopar i que tenen com a objectiu 
fomentar la participació i cohessió dels 
grups practicant l’anglès d’una manera 
divertida i relaxada.

MAX campsMAX camps
— 2018 —
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Casa Bosco (Castellnou de Bages)

Multiactivitats pro · Futbol · Equitació · Moda · Innovació, creativitat i ciència ·
Multiesports · Tennis · Cuina creativa · Arts escèniques (interpretació, dansa i
moviment).

Seguint amb la nostra tradició de tenir com a seu del nostres campaments un vilar, aquest any traslladem els nostres prestigiosos MAX 
CAMPS a la Casa Bosco. La pròpia instal·lació és un vilar ja que consta de diferents edificis dins l'extensió de l'antic nucli de Castellnou 
del Bages. A més de tots els edificis que corresponen a la casa de colònies, trobem l’església de Sant Andreu d'estil romànic llombard 
del segle XI, i l’antiga rectoria davant de l'Ajuntament vell  que donen forma a una meravellosa plaça on es faran algunes activitats de nit.
 
Cuina pròpia. Diferents edificis d’habitacions. Dues sales polivalents. Sala de dansa. Menjador panoràmic. Piscina. Camp de 
futbol. Pista poliesportiva. Parc d’aventura.

Què hi puc afegir?

Transport*        Trasllat en autocar des de Barcelona - Casa Bosco +50€
                          Trasllat en autocar, només un trajecte +30€
                                 * mínim de 25 passatgers per trajecte.

Nit extra i bugaderia  En l’ampliació a dues setmanes +35€
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MAX FUNMAX FUN
--- Multiactivitats Pro ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7 · 22/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7 · 21/7 · 27/7
1 setmana
-
605 €  

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès, francès o espanyol per a estrangers (15 
sessions setmanals) i tallers professionals* en anglès de:

Teatre: aprendrem les tècniques de la interpretació passant per la 
comèdia, el drama i el clown. Quin personatge vols ser? Al teatre 
tot és possible!

Robòtica: Lego, sensors, motors que és connecten a un 
ordinador... aprèn a programar d’una manera divertida!

Arts Marcials: coordinació, treball en equip, concentració... Aprèn 
habilitats específiques i tècniques divertides amb les nostres 
dinàmiques i exercicis de cos i ment!

Coaching: t’ensenyarem a desenvolupar les teves habilitats 
i emocions per potenciar tot allò que més t’agrada, a través 
d’activitats increïbles!

Màgia: t'ensenyem a desenvolupar les teves habilitats en el camp 
de la màgia i l'il·lusionisme amb trucs increïbles.

Vídeo: introducció a noves tècniques de vídeo i fotografia. 
Enregistrament, càmera, tècniques d'Stop Motion i muntatge final.

(*) Es poden cancel·lar o canviar per d’altres.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès.

+12 sessions de tallers especialitzats.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.

  Contrueix el teu camp canviant  
  les classes d'idioma  
  per qualsevol especialitat:  
  Cuina creativa (pàg. 10) · Innovació i creativitat (pàg. 11) ·  
  Dansa (pàg. 12) · Moda (pàg. 13) · Equitació (pàg. 14) ·  
  Multiesport (pàg. 15) · Tennis (pàg. 16) · Futbol (pàg. 17).  
  El preu i les dates corresponen a les de cada especialitat.  
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MAX kidsMAX kids
--- El teu primer campament ---
caSA BOSCO · 5-8 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 
Dates acabament: 27/6 · 4/7
4 dies / 3 nits
-
345 €

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 
Dates acabament: 30/6 · 7/7
1 setmana
-
605 €  

QUÈ FAIG?

Un programa organitzat de forma específica per a nens i nenes 
entre 5 i 8 anys. Amb un equip propi de monitors. Pràctica de 
l'idioma orientada a la seva edat i la possibilitat de fer una estada 
més curta de tres nits.
 
Activitats for Kids* 
Storytelling & English activities / Cuina creativa for Kids / Teatre / 
Gimcana / Arts & Crafts / Origami / Jocs d'aigua / Esports / Piscina
 
(*) Es poden cancel·lar o canviar per d’altres.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

30 sessions de Kids Project

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.
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MAX chefMAX chef
--- Cuina Creativa ---

Et proposem un campament on gaudiràs cuinant receptes 
tradicionals, combinades amb la precisió i les tècniques de la 
cuina creativa. Experimentaràs la cuina des d’un punt de vista 
tecnològic, original i contemporani, a la vegada que treballes 
en equip per elaborar plats i postres sans i equilibrats. 
Reconeixeràs sabors, coneixeràs ingredients nous, descobriràs 
les tècniques més sorprenents que es fan servir a l’alta 
gastronomia.

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7 · 21/7
1 setmana
-
770 €     

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals d’anglès
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional de cuina creativa:

Coordinació.
Espai Sucre. Xano Saguer / Ricard Martínez

Receptes.
· Escuma de formatge Idiazabal, ou i nyoquis de cansalada.
· Tataki de pernil amb maionesa de blat de moro, escuma de ceba 

i arròs cruixent.
· Espaguetis de taronja, esferes d’oli d’oliva, formatge d’ametlla.
· Lemon Pie Max Chef: Crema de llimona, streusel sense gluten, 

codonyat de maduixa i merenga cítrica.
· Nitrògen líquid: tècniques i receptes.

NOTA: el programa de cuina creativa es fa a Casa Bosco.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa professional de cuina creativa.

Vintage Day.

Assegurança mèdica  d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS
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max brainMAX brain
--- Innovació, creativitat i ciencia ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

“Un nou concepte de campament on estimular l’intel·lecte 
d’una manera intel·ligent i divertida.”

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7 · 15/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7 · 21/7
1 setmana
-
770 €   

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals d’anglès
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional d'innovació, creativitat 
i ciència:

Coordinació. 
Innova’t Girona / Mandarina de Newton / Arkikids / Observatori 
Astronòmic de Castelltallat / Wing Chun Kung Fu (AWW) / Espai 
Sucre.

Tallers*. 
· Robòtica, Lego Mindstorm, Scratch i programació.
· Creativity in motion: xarxes, creativitat audiovisual.
· Dança i hip hop.
· Arquitectura i costruccions en 3D.
· Astronomia i investigació.
· Cuina creativa.
· Arts marcials.
· Ioga i pilates.
· Coaching per a nens.

* Es poden cancel·lar o canviar per d’altres

NOTA: el programa d’innovació es farà a Casa Bosco.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa d’innovació, creativitat i ciència.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.
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MAX fameMAX fame
--- Interpretació i dansa ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 setmana
-
720 €    

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals.
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional d'arts escèniques:

Coordinació.
Ballarins/es i directors/es de teatre professionals.

Tallers.
· Escenografia, cant i tècniques de dansa contemporània.
· Coreografies i treball del cos.
· Hip hop.
· Improvisation.
· Contact improvisation. 
· Veu / Composició i preparació show final.
· Introducció a la interpretació.
· Tècniques d’interpretació.

NOTA: l’espai de dansa i interpretació es troba a Casa Bosco.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa professional d’arts escèniques.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.
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max styleMAX style
--- Moda ---

caSA BOSCO · 11-15 ANYS

Per a tots aquells que senten i tenen actituds creatives 
o artístiques relacionades amb el món de la moda i volen 
conèixer de primera mà la realitat professional que hi ha 
darrere del procés creatiu de la roba i els complements que 
vestim. Dirigit a nois i noies entre 11 i 15 anys que volen 
iniciar-se en el món de la moda.

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7
1 setmana
-
770 €  

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals.
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional de disseny de moda:

Coordinació. 
Marthe Esteban/ Estudi La Marthe

Tallers. 
· Introducció al disseny de moda.
· Creativitat. 
· Look i look final.
· Fashionary i disseny de col·lecció.
· Realització de peces. Patrons. Teixits. costures.
· Creació final i mostra en directe.

NOTA: les classes de disseny de moda es fa a Casa Bosco.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa de moda.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.
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max horseMAX horse
--- Equitació---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 setmana
-
790 €     

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals.
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional d'equitació:

Coordinació.
Josep Ramon Casas, Hípic Hotel & Riding Experiences. Monitors 
d’equitació titulats i angloparlants.

Tallers.
· Nivell inicial/mitjà i nivell avançat.
· Manteniment, higiene i cura dels cavalls.
· Munta pel picador.
· Sortida amb carruatge.
· Tècnica del pas trot i galop.
· Tècniques d’ensellar i embridar.
· Excursió amb cavalls
· Inici al salt i perfeccionament
· Doma.

NOTA: l’entrenament d’equitació requerirà desplaçament curt en autobús.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa professional d’equitació.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil. 

Motxilla.
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max sportMAX sport
--- Futbol, Tennis, Vòlei, Bàsquet ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 setmana
-
720 €  

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals.
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional multiesportiu:

Coordinació.
Entrenadors professionals i angloparlants de cada especialitat

Esports.
Futbol: fonaments tècnics. Perfeccionament tècnic. joc col·lectiu
Tennis: fonaments bàsics. Dreta i revés. Rematada. Dinàmica 
individual. competició
Voleibol: precisió de cop. Zones de cop: dits i avantbraços. Toc de 
dits. Reglament i partits.
Bàsquet: tècnica individual. Llançament i recepció. Nocions 
bàsiques d’atac i defensa. Desenvolupament de les jugades. Joc 
en equip. Competició.

NOTA: l’entrenament de gran part dels esports requerirà desplaçament curt en autobús.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa professional de futbol, tennis, 

vòlei i bàsquet.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil. 

Motxilla.
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max tennisMAX tennis
--- Tennis i Pàdel ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 setmana
-
720 €    

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals.
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional de tennis i pàdel:

Coordinació.
Entrenadors titulats i angloparlants.

Tècniques.
· Dreta i revés.
· Cop bàsic revés.
· Rebots a les parets.
· Cops de volea.
· Introducció a la rematada.
· Dinàmica individual i doble.
· Enllaç, volees i remat.
· Tanteig i tie-break.
· Competició.

NOTA: l’entrenament de tennis i pàdel requerirà desplaçament curt en autobús.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun.

+12 sessions de programa professional de tennis i pàdel. 

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.
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max soccerMAX soccer
--- Futbol ---

caSA BOSCO · 7-11 / 12-15 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7 · 8/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7 · 14/7
1 setmana
-
750 €   

QUÈ FAIG?

Classes d’anglès
15 sessions setmanals.
o tallers en anglès del programa Max Fun (pàg. 8)

+12 sessions del programa professional de tennis i pàdel:

Coordinació.
Entrenadors titulats i angloparlants.

Tècniques.
· Fonaments tècnics i tàctics.
· Accions tècniques individuals i col·lectives.
· Principis ofensius i defensius. 
· Desenvolupament de les capacitats condicionals        
  (velocitat, força, resistència i flexibilitat).
· Perfeccionament tècnic individualitzat.
· Tècnica en el joc col·lectiu.

Camp reglamentari de gespa natural.

NOTA: l’entrenament de futbol requerirà desplaçament curt en autobús.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de classes d’anglès o activitats Max Fun. 

+12 sessions de programa professional de futbol.

Vintage Day.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil. 

Motxilla.
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max surfMAX surf
--- Surf ---

SAN JUAN DE LA ARENA · 13-17 ANYS

QUAN COMENÇO I ACABO?

Dates d’inici: 24/6 · 1/7
Dates acabament: 30/6 · 7/7
1 setmana
-
740 €    

QUÈ FAIG?

Programa Living English
Aprenentatge basat en la pràctica activa de l'anglès a través de 
diferents projectes: Camp diary, English music, Active practice… 

Detalls tècnics del programa de surf 
Coordinació: 
Ángel Fernández “Lucas” i Fernando García. Escola Surf 
Rompiente Norte.

· Iniciació. Primer contacte amb el material. Seguretat, medi marí, 
meteorologia i rescat.

· Intermedi. Metodologia. Treball dels defectes més comuns. 
Equilibri, domini del centre. Psicomotricitat i estiraments.

· Perfeccionament. Desenvolupament d’un surfing correcte. Es 
treballarà de manera totalment personalitzada.

· Workshop. Ecologia marina. Longskate & Longboard. 
Handplanes. 

Instal·lacions. Vila marinera situada a la desembocadura del ríu 
Nalón. Apartaments individuals en cases adosades. Piscina. Àrea 
recreativa amb zones esportives. Comunicació directa amb el port 
i la Playa de los Quebrantos.

Excursions i sortides previstes*
· Dia de platja. Senderisme.
Competicions esportives.

* Es poden cancel·lar o canviar per d’altres.

QUÈ TINC?

Allotjament en règim de pensió completa.

15 sessions de Living English.

Vintage Day.

+12 sessions de programa professional de surf.

Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.

Motxilla.

QUÈ HI PUC AFEGIR?

Avió BCN/MAD-OVIEDO (A/T) +245 €
Nit extra i bugaderia +35 € (en l’ampliació a dues setmanes) 



Granollers
British Summer & Cambridge 
Plaça de la Porxada, 39
08401 Granollers
Tel. 938 702 001 
granollers@cambridgeschool.com

Manresa
British Summer & Babel 
Carrer de la Indústria, 8-10 
08243 Manresa
Tel. 938 740 855 
babel@babelidiomes.com

Sant Cugat
British Summer & Sprint 
Francesc Moragas, 8
08172 Sant Cugat
Tel. 935 892 264 
sprintidiomesadm@gmail.com

Andorra 
British Summer & Singular
Andorra la Vella. Edifici Montclar
Bonaventura Armengol 10, Bloc 2, 6-1 
Tel.+376 813 989
singular@singular.ad

Barcelona
Via Augusta, 33
08006 Barcelona
Tel. 932 008 888
infobs@britishsummer.com

Girona
Passeig General Mendoza, 3. Local 1
17002 Girona
Tel. 972 414 902
girona@britishsummer.com

Madrid
Paseo de la Castellana, 136. 
Bajos
28046 Madrid
Tel. 91 345 95 65
madrid@britishsummer.com

Sevilla
Pza. Cristo de Burgos, 21. 
Bajo A
41003 Sevilla
Tel. 95 421 07 85
sevilla@britishsummer.com

Mèxic
Petrarca, 133 oficina 904. 
Polanco Miguel Hidalgo
11570 Mèxic DF
Tel. 6830 8285 / 6830 8286
info@studyfuera.com

 Finançament 
 fins a un màxim 
 de 5.000 € a 6 mesos 

Carretera Nacional 232, km 96
44652 Monroyo   
+34 978 856 755
info@consolacion.com.es
www.consolacion.com.es 


