
 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUMP 

INTO 

ACTION! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

XVI Summer Camp 

Estades d’idiomes del 

Consell Comarcal d’Osona  

i Segre Mitjà 

La Noguera 

Del 30 de juny al 13 de juliol de 2014 

Més informació i fitxa d’inscripció a: 

www.osonajove.cat 

COM 

INSCRIURE’T? 

Vine a l’Ajuntament i/o al Punt 

d’informació juvenil i porta la següent 

documentació: 

1. Fitxa d’inscripció plena i signada 

2. Fotocòpia del carnet de 

vacunacions 

3. Fotocòpia del DNI 

4. Fotocòpia del carnet de família 

nombrosa, en cas de disposar-ne. 

5. Fotocòpia del rebut de pagament 

Per fer efectiva la inscripció cal ingressar 

la quota abans del dia 23 de maig al 

número ES63 2100 3098 3122 0024 

2046 



 

 

 

 

Torn Dates Dies Preus 

I Del 30 de juny al 13 de juliol 14 680 € 

 II Del 30 de juny al 6 de juliol 7 360 € 

 III Del 6 de juliol al 13 juliol 8 398 € 

INSCRIPCIONS: Del 12  al 23 de maig, 
ambdós inclosos, als punts d’informació 
juvenil i/o als ajuntaments d’Osona. 

TORNS, DATES I  PREU: El preu de 
l’estada inclou alimentació, allotjament, 
activitats, material didàctic i el transport 
(viatge d’anada i tornada al torn I, només 
viatge d’anada al torn II i només viatge de 
tornada al torn III). 
  

 

- 35 h lectives d’anglès en l’estada de 14 dies 
- 18 h lectives d’anglès en l’estada de 7 dies                 
- 20 h lectives d’anglès en l’estada de  8 dies 
Activitats d’aventura i de lleure a la natura 

 

Més informació del programa didàctic:  
Laura Simón (directora tècnica) 
T. 647 446 846  |  laura@segremitja.com 
 

 

  

 

Hi poden participar infants i joves de 

10 a 16 anys, nascuts entre l’1 de 

gener de 1998 fins el 31 de desembre 

2004. 

  

 
5% descompte sobre el preu a: famílies 
nombroses i també al segon germà d’un/a 
usuari/a que també participi a les estades.  

  
 

 

ACTIVITATS 
 

I SEMPRE PARLANT EN ANGLÈS 

ESTADES 

D’IDIOMES 

El Consell Comarcal d’Osona amb la 
col·laboració dels ajuntaments de la 
comarca impulsa i promou les 
estades d’idiomes 2014 que 
s’organitzen sota la direcció tècnica 
de l’empresa Segre Mitjà SL, a la 
casa de colònies l’Era ubicada al 
poble d’Oliola, a 7 km de Ponts a la 
comarca de la Noguera. 

La millor manera d’aprendre anglès 
és la convivència diària en un entorn 
de parla anglesa. A les estades 
d’idiomes aquesta és la única llengua 
de comunicació en totes les activitats 
i experiències que s’hi duen a terme. 

El programa d’ensenyament és 
integral i enllaça els continguts 
d’anglès adquirits durant les classes 
teòriques amb la pràctica d’activitats 
a l’aire lliure i d’aventura. Aquesta 
combinació garanteix una integració i 
consolidació de l’aprenentatge en 
anglès.  

 

  

 


