
English 
Summer 
Camp
Del 24 al 30 de juny

Basketball 
& English
Camp

Casal

Del 8 al 15 de juliol
Edat: de 9 a 16 anys
Preu: 425 €

· 100% en anglès (jocs, manualitats, 
obres de teatre, piscina i nit de gala).
· Colònies temàtiques amb l’eix 
d’animació UN VIATGE IMAGINARI 
PER L’ÀSIA.
· Classes amb professionals de Món 
Idiomes.
· Vigilància 24 hores amb un equip 
de professors i professionals del 
lleure.
 · Entorn ideal amb espai a l’aire 
lliure, piscina i instal·lacions 
adequades per potenciar la llengua 
anglesa.

· Estades centrades en la millora 
del bàsquet i en la pràctica oral 
de l’anglès.
· Grups segons edat i nivell. 
· Sessions tècniques i tàctiques 
basades en l’excel·lència i la 
qualitat de la pista. S’aprofundeix 
a nivell individual i col·lectiu 
segons cada categoria amb 
aplicacions a situacions de jocs 
reals.
· Activitats de lleure 100% en 
anglès amb grups de conversa 
amb mestres titulats.

De 9 a 19 h
Preu: 230 €

Edat: de 6 a 14 anys
Preu: 485 €
Famílies col·laboradores 
Fundació Champagnat–Fundació Anna Ravell: 
394 €



A mogent.maristes.cat.

Un cop feta la inscripció s’ha d’enviar una 
còpia del DNI i de la targeta sanitària del 
participant, a més del comprovant de pa-
gament a: llinars@maristes.cat.

Número de compte per fer l’ingrés: 
ES33 0075 0298 2306 0217 2501 del 
Banc Popular.

Per a més informació us podeu posar 
en contacte amb nosaltres a través del 
938412600 o bé de l’adreça de correu     
llinars@maristes.cat. 

Instal·lacions

Inscripcions
online

Els dos campus es realitzen a les instal·la-
cions de la casa de colònies Mogent,
registrada amb el número 58 de la Xarxa 
Catalana d’Instal·lacions Juvenils.

English Summer Camp. Es realitza dins 
l’edifi ci Convivències, on disposem de 
més de deu sales per poder treballar en 
funció de l’edat.

Basketball & English Camp. Els nois s’allo-
tjaran a l’edifi ci Refugi i disposaran de les 
pistes esportives de la casa per practicar. 
Per a l’especialització tècnica s’utilitzaran 
les pistes del Pavelló d’Esports Municipal.

www.monidiomes.com


