CHOOS E YO UR PROGRAMME AND
HAVE A FANTASTIC SUMMER!
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EIC SUMMER PROGRAMMES 2018
PROGRAMMES

CAMP

Patinatge

Little Camp

English School

English School

Anglaterra

Mini Vòlei
EIC Vòlei
Campus Andorra

Summer Camp

Escuela
de castellano

Little camp

USA

Golf
Xef

SEPTEMBER

Escola de català
Escola de xinès
中文学校

Science La Molina
amb Dani Jiménez
Science EIC
Fotografia
Wakeboard & Wakeskate

Què oferim?
Programes i activitats desenvolupades en el marc de l'Escola Internacional del Camp
i activitats externes, lúdiques, esportives i culturals adreçades a tots els nens i joves
que vulguin viure una experiència inoblidable, en un entorn anglès, oferint
programacions diferenciades per edats i nivells acadèmics.
Dins de l'EIC Summer Programmes oferim també diferents programes com: xinès
(iniciació), castellà i català dirigits als joves nouvinguts al territori i que necessitin
millorar el nivell d'aquestes llengües. També està dirigit a aquells alumnes d’escoles
estrangeres que vulguin realitzar un programa d'immersió lingüística i cultural, amb
l'opció de passar aquests dies en famílies de l'EIC.

PROGRAMMES

Canadà
França
Alemanya

EIC SKILLS PROGRAMMES
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Patinatge, Vòlei, Golf, Xef, Science, Fotografia, Wakeboard &Wakeskate i Hípica.
Aquests programes estan pensats per a què els participants de l’EIC SUMMER PROGRAMMES puguin alternar
una setmana d’Skills i després puguin seguir amb els programes Summer Camp o Summer School.
Els Skills Programmes estan dissenyats per professionals especialitzats, exclusivament per a l'EIC SUMMER.
Durant aquesta setmana s'aprofundeix en el coneixement de cadascuna de les diferents activitats que
s’inclouen aquest estiu.
Tots els programes tenen un mínim i un màxim de participants, per això recomanem que les famílies
interessades s'inscriguin amb la major antelació possible.

Patinatge
Lloc:

EIC, Instal·lacions

Edats: 5-12 anys
Dies:

del 25 al 29 de juny

Horari: de 9 a 13 h
Preu: 95 €

Mini Vòlei
Lloc:

EIC

Edats: 4-6 anys
Dies:

del 2 al 6 de juliol

Horari: de 9 a 13 h
Preu: 150 €/setmana

Programa de patinatge dirigit a nens i nenes que ja en saben i per als que no
tenen cap experiència. Intensiu matinal de patinatge artístic i en línia, dirigit
pel Club Dojo Tàrraco. Es treballaran tècniques bàsiques i avançades dels
diferents estils combinant activitats complementàries.
Opcional: els participants d'aquesta activitat podran quedar-se a dinar i
incorporar-se a les activitats de tarda del grup de Summer Camp.

Iniciació al vòlei, matins a l’EIC amb entrenadors del grup Germans Gens.
Què es treballarà?
•Apreciació de trajectòries
•Apreciació de velocitats i direccions
•Llançar i rebre pilotes de diferents formes
•Els desplaçaments
Opcional: els participants d'aquesta activitat podran quedar-se a dinar i
incorporar-se a les activitats de tarda del grup de Summer Camp.

Vòlei
Lloc:

Pistes Salou

Edats: 7-17 anys
Dies:

del 9 al 13 de juliol

Horari: de 9 a 17 h
Preu: 295 €/setmana

Programa específic de voleibol dirigit pels germans Marta i Jordi Gens. Les
sessions d'entrenament s'adaptaran al nivell dels diferents grups i seguiran
una progressió tècnica d'aprenentatge lligada a les sessions teòriques. El
component tècnic i lúdic serà el principal objectiu de les sessions, permetent
al/la jugador/a progressar en el seu nivell al mateix temps que gaudeix de
l'esport.
Torneig 4x4 i Gran Torneig final.
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1r. EIC Campus Vòlei Germans Gens
Lloc:

Andorra - Pistes Le Lycée

Edats: 10-17 anys
Dies:

del 15 al 21 de juliol

Horari: 24 h
Preu: 540 € / 320 € (preu diürn)
Telèfons d’informació:
·Anna Janoher: 639 767 855
·Marta Gens: 600 508 668

Campus dirigit per Marta i Jordi Gens amb el seu equip de professionals i monitors de
Naturlandia.
Aquesta estada està pensada per a què els joves de 10 a 17 anys puguin millorar el
nivell esportiu en vòlei, divertir-se fent una activitat de natura d’un dia sencer, viure
l’experiència de fer nous amics i de gaudir d’un esplèndid parc com és el de
Naturlandia a Andorra.
Informació famílies:
·Arribada amb les famílies: diumenge,15 de juliol a les 17.00 h a Naturlandia.
·Recollida per part de les famílies: dissabte 21 de juliol a les 14.30 h a Naturlandia
On ens instal·larem:
Naturlandia (Ctra. de la Rabassa km. 8, AD 600, Sant Julià de Lòria - Principat)

Golf activitat 100% English
Lloc:

EIC / Lumine Golf

Edats: 5-10 anys
Dies:

del 2 al 6 de juliol

Horari: de 9 a13 h
Preu: 179 €
Lumine Golf:
Carrer del Camí del Racó, s/n,
43481 Platja de la Pineda, Tarragona

Programa intensiu matinal dirigit pels entrenadors de Lumine Golf. Curs especial per a
participants de l'EIC. Programa que permet als nens i nenes progressar i aprendre en un
entorn divertit. Es treballaran tots els aspectes del golf: joc curt, teoria, regles del joc, etc.
L'entrenador estarà contínuament desafiant els participants a millorar les seves
habilitats de golf i el seu desenvolupament físic.
Transport: aquest programa disposa de transport per part de Lumine Golf. Les
famílies portaran i recolliran els seus fills a l'EIC.
Opcional: els participants d'aquesta activitat podran quedar-se a dinar i incorporar-se
a les activitats de tarda del grup de Summer Camp.

Xef
Escola d’Hoteleria i
Lloc: Turisme de Cambrils
Edats: 10-17 anys
Dies:

del 2 al 6 de juliol

Programa de 20 sessions de cuina i pastisseria a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de
Cambrils amb el seu equip tècnic. Durant el matí, els participants elaboraran un menú
complet (aperitiu, primer i segon plat i postres) i per acabar la sessió dinaran el menú
elaborat. A la tarda gaudiran d'un merescut i refrescant bany a la platja propera al centre
(opcional).

Horari: de 9.30 a17.00 h

Transport: Les famílies recolliran els participants a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils

Preu: 290 € / setmana

Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, Carrer Estel, 2 · 43850 Cambrils

Dani Jiménez Science Camp
Dani Jiménez ofereix un Science Camp de ciència, aventura i anglès a La Molina.

Lloc: La Molina
Edats: 8-14 anys
8 al 14 de juliol
Dies: del
del 15 al 21 de juliol
Horari: 24 h
Preu: 540 € /setmana
02

L’objectiu és “despertar la creativitat i l’interès per la ciència” amb el mètode STEAM, que
s’aplica a tot el món per fer pensar els nens i nenes de manera crítica i activa i tot això
incorporant l’estètica, l’espectacularitat i un alt grau de creativitat.
El Science Camp va destinat a nens i nenes de 8 a 14 anys, inclou activitats diàries d’aventura
i ciència, dos grans xous de Dani Jiménez i un dia de convivència amb els pares i mares.
Vine a gaudir d’una estada única amb una Real English Experience amb monitors nadius.
LA COMBINACIÓ PERFECTA!

Science EIC activitat 100% English
Lloc: EIC · Laboratori
Edats: 6-16 anys
Dies:

del 9 al 13 juliol

Horari: de 9 a13 h

Programa dirigit a despertar l'interès per la ciència des d'un entorn tècnic (laboratoris,
material específic, etc.) però desenvolupat de forma lúdica. Realitzaran diversos
experiments. S'adaptaran les diferents activitats per edats.
Opcional: els participants d'aquesta activitat podran quedar-se a dinar i incorporar-se
a les activitats de tarda del grup de Summer Camp.

Preu: 179 €

Fotografia
Lloc:

EIC

Edats: 6-17 anys
Dies:

del 16 al 21 de juliol

Horari: de 9 a 13 h
Preu: 179 €
Per conèixer més coses de CliCme,
petites experiències fotogràfiques,
visita: www.clicme.es

Activitat que realitzarà l’empresa CliCme.
Taller per desenvolupar la creació fotogràfica, l’educació, la formació i la producció de
continguts visuals. Empraran les imatges com a eix vertebrador de les nostres
propostes i projectes.
La fotografia i les seves possibilitats tècniques ens permeten experimentar, observar
i treballar àmbits molt diferents. Volem educar l'ull, la visió, l'actitud fotogràfica.
Generem activitats i projectes per experimentar i pensar la fotografia, adaptats a les
diferents edats. En tots els tallers propiciem que els participants descobreixin i
produeixin recursos propis, aprenent i divertint-se, adquirint coneixements bàsics
del llenguatge visual i narratiu de les imatges.
Opcional: els participants d'aquesta activitat podran quedar-se a dinar i
incorporar-se a les activitats de tarda del grup de Summer Camp.

Hípica
Lloc: Hípica Castells (Cambrils)
Edats: A partir de 6 anys
Dies:

del 24 al 27 de juliol

Horari: de 10 a 13 h
Preu: 250 €
Hípica Castells: Camí de Barenys · 43850
Vinyols i els Arcs (zona població Cambrils)

Escola d'Equitació dirigida per l’equip Josep Castells
Classes d'iniciació al poni o cavall dirigides a nens/es i joves que no saben muntar a cavall i
classes de perfeccionament per a tots els que ja tenen experiència. Es treballaran tècniques
bàsiques i pràctica individual de muntar a cavall o poni, compartint durant aquesta setmana
els treballs diaris del món de l'hípica relatius a la higiene, l’alimentació i l’equipament
d'aquests increïbles animals.
Recollida de famílies el primer dia de l’activitat al costat de la gasolinera del
supermercat ESCLAT de Cambrils (Ctra. N-340, km 1145, 43391 Vinyols i els Arcs (zona
població Cambrils)).

Wakeboard & Wakeskate
Lloc: Rancho Wakepark
Edats: 6-17 anys
Dies:

del 24 al 27 de juliol

Horari: de 10 a13 h
Preu: 250 €

Dirigit a nen/es que ja en saben i per als que volen iniciar-se i no tenen cap experiència.
Treballaran tècniques bàsiques i avançades, creant grups de diferent nivell per aprendre i
gaudir d’aquest esport, combinaran aquestes activitats amb d’altres a escollir: vòlei platja,
zona de matalassos, futbol, waterpolo, etc.
Rancho Wakepark:
Camí de Mas Gaset (47,16 km)
43330 Riudoms
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La temàtica central de l’EIC SUMMER CAMP 2018 serà LA MÀQUINA DEL TEMPS.
Aquest estiu viurem i coneixerem les etapes històriques que ens serviran com a fil
conductor per realitzar totes les activitats. A través de la màquina del temps
podrem viatjar per la Prehistòria, per l’Antiga Grècia i Roma, per l’Edat Mitjana, per
l’Època Moderna i, finalment, mirarem cap al futur. Durant les 5 setmanes
treballarem cada època i construirem una línia cronològica que ens permetrà
aprendre la forma de viure de cada etapa històrica, experimentar l’art més
significatiu i reconèixer el patrimoni cultural tan ric que ens envolta través de les
excursions.

Prehistòria

Antiga Grècia /
Roma

Edat Mitjana

Futur

1a setmana

Coneixerem els primers humans i la seva evolució del Paleolític al Neolític tenint
present la seva manera de vestir, l’art rupestre, primeres eines i el descobriment del foc.

2a setmana

Trobarem les diferències i les similituds d’aquestes dues civilitzacions fent referència a
l’art, l’arquitectura, el teatre, Jocs Olímpics i podrem viure l’antiga Tarraco.

3a setmana

Investigarem com era la societat feudal i els diferents estatus socials tot lligant amb la
cultura, l’art, la música i els jocs.

4a setmana

Coneixerem els invents més significatius de l’Edat Moderna.

5a setmana

Jugarem i imaginarem el nostre futur.

Prehistòria
Antiga Grècia /
Roma

Edat Mitjana

Edat Moderna
Futur
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Edat Moderna

Little Camp P1-P2
Programa desenvolupat a les nostres instal•lacions i dirigit als més petits on faran activitats d'estiu en anglès com a llengua
vehicular. Realitzaran diferents activitats que enguany tenen com a temàtica central la màquina del temps. Tallers de lògica,
manualitats, psicomotricitat, jocs d'aigua al jardí, cuina, ponis, circ, cinema, llits elàstics, etc., són algunes de les activitats de les
que podran gaudir els participants.

Monday

Tuesday

Thursday

Wednesday

7.30-9.00

CARE SERVICE

9.00-9.30

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

9.30-10.00

BREAKFAST

10.00-11.00

Let’s go through
the time machine

Arts & crafts

11.00-12.00

Cooperative art

Water games at the
swimming pool

Travelling
with science!
Water games at the
swimming pool

12.00-13.00

LUNCH TIME

13.00-14.00

NAP

14.00-15.00

WAKING UP / LITTLE LIBRARY

15.00-16.30

Storytelling/theatre

Constructions/ bouncy
castles/ psychomotricity

Friday

How did they dress?
(making costumes)

Special activity

Outdoor games

Water games at the
swimming pool

Cinema

Final party! (make-up,
dancing, costumes…)

Dancing games/ music

AFTERNOON SNACK / FAREWELL

16.30-17.00

MATERIAL Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
Bossa 2: roba de recanvi
Bossa 1: pitet, got, llençol, xumet, bossa amb raspall de dents,
protector solar, antimosquits.

Piscina: bolquer d’aigua, tovallola, banyador, xancles.

Little Camp P3-P4
Monday

Tuesday

Thursday

Wednesday

7.30-9.00

CARE SERVICE

9.00-9.30

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

9.30-10.00

Let’s go through
the time machine

Cooking

Travelling
with science!

How did they dress?
(making costumes

Storytelling/theatre

Outdoor games!
/special activity

Arts & Crafts

BREAKFAST

10.00-11.00
11.00-12.00

Cooperative art

Gymkhana

Treasure hunt

12.00-13.00

WATER GAMES AT THE SWIMMING POOL

13.00-14.00

LUNCH TIME

14.00-15.00

BOARD GAMES/ FUN ACTIVITIES

15.00-16.30

Friday

Judo

16.30-17.00

Constructions/ bouncy
castles/ psychomotricity

Dancing games/ music

Final party! (make-up,
dancing, costumes…)

AFTERNOON SNACK

MATERIAL Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
Bossa 2: roba de recanvi
Bossa 1: pitet, got, llençol, xumet, bossa amb raspall de dents,
protector solar, antimosquits.

Cinema

Piscina: tovallola, banyador, xancles.
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Summer Camp P5 - Primària

Programació adaptada als diferents grups d'edat.

Programa amb activitats lúdiques, esportives i culturals en anglès com a idioma vehicular. Realitzaran diferents activitats que
enguany tenen com a temàtica central la màquina del temps Excursions per la zona, nàutica, Arts & Crafts, piscina, judo, ponis,
gimcana, etc. són algunes de les activitats que podran gaudir els participants. Totes les activitats estan dirigides per destacats
professionals i pels nostres monitors.

Monday

Tuesday

Wednesday

7.30-9.00

CARE SERVICE

9.00-9.30

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

9.30-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

Let’s go through
the time machine
BREAKFAST
Cooperative art

WE ARE HISTORIANS
(excursion)

WATER GAMES AT THE SWIMMING POOL

LUNCH TIME

14.00-15.00

BOARD GAMES/ FUN ACTIVITIES

16.30-17.00

Judo

Sailing

Cooking

BREAKFAST
Travelling
with science!

Gymkhana/
special activity

WATER GAMES AT THE SWIMMING POOL

13.00-14.00
15.00-16.30

Friday

How did they dress?
(making costumes)

Arts & crafts

Outdoor games/
storytelling/theatre

Thursday

Cinema/karaoke/
water games

Sailing

Final party! (make-up,
dancing, costumes…)

AFTERNOON SNACK

MATERIAL Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar. Bossa nàutica: banyador, samarreta d’aigua, tovallola, ulleres de sol, xancles, protector solar.
(tardes)
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中文学校

de 7 a 17 anys

Programa per als alumnes que vulguin reforçar el seu anglès: 20 hores setmanals al matí dirigides pels nostres professors nadius.
A les tardes es podran sumar a la resta de participants del Summer Camp i realitzaran les diferents activitats lúdiques i esportives.
La temàtica central de l’English School aquest any és la màgia.

Cada setmana:

·Dilluns
·Dimarts
·Dimecres
·Dijous
·Divendres

Monday

Cambridge English
Escola d'estiu de Shakespeare
Project / iPad treball amb el tema d'aquest any, la màgia
Cambridge English
treball de projecte basat en la història de Roal Dahl (BFG)
Projecte de grup de final de setmana: ANCIENT GREEKS

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7.30-9.00

CARE SERVICE

9.00-9.30

LISTENING AND READING

9.30-10.00

Learning English: story based comprehension and grammar activities

10.00-11.00

BREAKFAST

11.00-12.00

Learning English: DART (Directed Activities Related to Text e.g. projects, arts, crafts, cooking, drama)

12.00-13.00

Storytelling and Reward & Recognition Assembly

13.00-14.00

LUNCH TIME

14.00-15.00

BOARD GAMES/ FUN ACTIVITIES

Karaoke/Music and dance/
15.00-16.30 Karting Bouncing mats

16.30-17.00

Sailing

Cinema/
Outdoor games Sports

POOL

Sailing

Final party!

AFTERNOON SNACK

MATERIAL Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar. Bossa nàutica: banyador, samarreta d’aigua, tovallola, ulleres de sol, xancles, protector solar.
(tardes)
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Escuela de Castellano / Escola de Català / Escola de Xinès
(iniciació)

de 7 a 17 anys

Programa per als alumnes que vulguin reforçar la llengua de castellà, català o bé iniciar-se en el xinès: 20 hores setmanals en
classes reduïdes. Aprendran la llengua espanyola i/o català a través de la cultura, la societat i el llenguatge, arribaran a la
comprensió d'elements essencials en una situació comunicativa habitual i treballaran la llengua de forma dinàmica i amena.

Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

7.30-9.00

SERVICIO DE ACOGIDA

9.00-9.30

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA

9.30-10.00

APRENDIENDO CASTELLANO: vocabulario y gramática

10.00-11.00

DESAYUNO

11.00-12.00

APRENDIENDO CASTELLANO: Comprensión oral y escrita
APRENDIENDO CASTELLANO: conversación, juegos y manualidades

12.00-13.00
13.00-14.00

ALMUERZO

14.00-15.00

ACTIVIDADES LÚDICAS, JUEGOS DE MESA
Karaoke/Música y baile/

15.00-16.30 Karting camas elásticas

Náutica

Cine/Deportes
y juegos cooperativos

Viernes

PISCINA

Náutica

Fiesta final

AFTERNOON SNACK

16.30-17.00

MATERIAL Tot ha d’anar marcat amb el nom del participant.
Bossa piscina: banyador, gorra, tovallola, xancles, protector solar. Bossa nàutica: banyador, samarreta d’aigua, tovallola, ulleres de sol, xancles, protector solar.
(tardes)
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100% English
Horari: de 9 a 13 h
Dates: del 3 al 7 de setembre

Programa obert segons demanda.
Per a famílies EIC i participants als EIC Summer Programmes.
Programa English School:
a partir de Primària, classes dirigides per professors nadius.
Programa Little:
P1-P5, amb jocs i piscina a l’escola.

EIC SUMMER INTERNATIONAL PROGRAMMES
Anglaterra - USA - Canadà - França - Alemanya
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Edat: de 9 a 17 anys
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EIC & British Summer col·laboren per oferir diferents opcions per a què tots els participants
puguin triar una llengua i un país segons les seves expectatives.
Cada programa té unes característiques diferenciades per ajustar-se a les necessitats dels
alumnes i als requeriments de cada família.
Les famílies interessades poden demanar-nos informació i els aconsellarem de forma
detallada sobre el destí més adequat per a cada alumne.
Estades intensives a diferents destinacions per a l'aprenentatge de l'idioma i la seva cultura local,
15 o 20 hores setmanals d'anglès, francès o alemany a les aules amb diferents professors,
excursions a l'entorn, convivint amb altres joves estrangers dins i fora del centre, estades en
residències o família.

>>

Quan?
SUMMER

CAMP

Durant 5 setmanes:
• Inici: 25 de juny de 2018.
• Final: 27 de juliol de 2018.
Opció d'horaris flexibles:

SUMMER
School

• Jornades completes amb dinar i activitats de tarda, de 9 a 17 h.
• Jornades intensives amb dinar però sense activitat de tarda, de 9 a 15 h.
• Mitja jornada (English School o Escuela de español/ Escola de català) de 9 a 13 h.

N ATION
TER

AL

IN

• S'organitzarà servei d'acollida de 7.30 h a 9 h.

PROGRAMMES

SUMMER

SEPTEMBER

>>

• Durant el mes de juliol.
• Destinacions de 2 i 3 setmanes a Anglaterra, USA, Canadà, França o Alemanya.

Aquest programa s'obrirà depenent de la demanda.
• Del 3 al 7 de setembre de 9 a 13 h.
Programa exclusiu per a les famílies EIC i participants als EIC Summer Programmes.

Qui?
• Per a alumnes amb edats entre 1 i 17 anys.
• Obert a alumnes de l'EIC i externs.
*A tots els participants se'ls lliurarà una samarreta i una gorra EIC SUMMER que hauran de portar
durant els dies que participin en els diferents programes.
Les famílies que vulguin podran comprar més samarretes o gorres a la botiga de l'escola.
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PREUS

EIC SUMMER PROGRAMMES*

WEEK 1

WEEK2

WEEK 3

WEEK 4

Little P1-P4 | 9h - 17h

180 €

325 €

482 €

609 €

710 €

Camp - School | 9h - 15h**

170 €

320 €

477 €

604 €

705 €

Camp - School | 9h - 17h

245 €

487 €

727 €

923 €

1.093 €

** Possibilitat de sortir a les 13 h descomptant 25 €/setmana del dinar.
IMPORTANT: Preus per a inscripcions realitzades fins el 20 de juny de 2018,
a partir d’aquesta data es veuran incrementades un 20%.

* El segon fill gaudirà d'un 10% de descompte sobre tarifes.
* EL tercer fill obtindrà un descompte del 20% sobre tarifes.
* Servei d'acollida de juny i juliol de 7.30 h a 9.00 h: 25 €.

PRICES SEPTEMBER

WEEK 5

3-7 September

English School (de 9 a 13 h)

130 €

Little (de 9 a 13 h)

110€

Setembre: Servei d’acollida i esmorzar inclòs.

PRICES SUMMER SKILLS

AGES

Patinatge

5-12

25-29 june

95 €

LUNCH /
AFTERNOON EIC
30€+90€

Mini vòlei

4-6

2-6 july

150€

30€+90€

Vòlei

6-17

9-13 july

295 €

included

Campus vòlei Andorra

10-17

15-21 july

540 €

included

Campus vòlei Andorra (diürn)

10-17

15-21 july

320 €

included

Golf

5-10

2-6 july

179 €

30€+90€

Xef

10-17

290 €

included

Science La Molina

8-14

2-6 july
8-14 july
15-21 july

540€

included

Science EIC

7-17

9-13 july

179€

30€+90€

Fotografia

6-17

16-20 july

179€

30€+90€

Wakeboard & wakeskate

6-17

23-27 july

250€

30€+90€

Hípica

10-17

23-27 july

250€

30€+90€

DATE

PRICE

PREU SUMMER INTERNATIONAL PROGRAMMES:
Consultar les diferents tarifes i diferents programes a la Direcció de l'EIC Summer Programmes.
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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
1·

Les famílies interessades hauran d'enviar un correu electrònic a:
eicsummer@escolainternacional.org amb la inscripció degudament
complimentada i escanejada o portar-la a l'Administració de l'escola.
EIC Summer enviarà la factura a les famílies amb les
instruccions d’on i com realitzar el pagament.

2· Pagament:
3·

>>

La inscripció s'entendrà com a formalitzada una vegada ens facin arribar
al correu electrònic de la persona responsable dels cobraments EIC
SUMMER (bgene@escolainternacional.org) el comprovant bancari del
pagament.

RESERVA I INFORMACIÓ GENERAL
> Correu electrònic:

eicsummer@escolainternacional.org

> Telèfons d’informació:

Direcció EIC SUMMER:
Anna Janoher : 639 .767.855
Administració:
Escola Internacional del Camp: 977 325 620

> Blog EIC Summer

www.escolainternacional.org.
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