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PRAZAS
LIMITADAS!

Sitio web do colexio - www.colegioemma.com
Web EnglishInMotion - www.englishinmotion.es

Organiza e colabora:

981 554 724 - Ext. 1
campamentos@englishinmotion.es

De

3

!

Camp

Divírtete
mellorando o teu
nivel de inglés!
QUENDA COMPLETA:
23 Xuño - 30 Xullo

PRIMEIRA QUENDA:
23 Xuño - 16 Xullo

NO COLEXIO EMMA
EnglishInMotion

EnglishInMotion

SEGUNDA QUENDA:
19 Xullo - 30 Xullo

PREZOS

¿CÓMO SERÁ A EXPERIENCIA?
Coñécenos

Piccadilly English In Motion, academia de ensinanza da lingua inglesa con máis de
20 anos de experiencia, organiza xunto co colexio Emma a actividade Urban
Summer Camp para este verán 2021. O noso obxectivo é acadar unha inmersión
lingüística a través de actividades únicas nun ambiente lúdico para todas as
idades.

Cando vai ser?

Poderán gozar do campamento rapaces e rapazas escolarizados/as en
Infantil e Primaria no curso 2020/2021. O Urban Summer Camp 2021
celebrarase de luns a venres laborables entre o 23 de xuño e o 30 de xullo
no colexio Emma de Santiago de Compostela.
Son 5 semanas que se poden desfrutar en tres modalidades: Campamento completo (do 23
de Xuño a 30 de Xullo), Primeira quenda (do 23 de xuño ao 16 de Xullo) e Segunda quenda
(do 19 de Xullo ao 30 de Xullo).

Actividades 50/50

NATURE TIME!

XOGOS AO AIRE LIBRE
XOGOS EN EQUIPO
PSICOMOTRICIDADE E
INICIACIÓN DEPORTIVA

(3 a 12 anos)

ENGLISH TIME!

ARTS & CRAFTS
THEMATIC ACTIVITIES
KID KITCHEN...

E MOITO MÁIS!!

ANÍMATE!

Campamento
completo:*

I Quenda:*

II Quenda:*

Só Xullo:*

Semana
solta:*

300€

210€

150€

275€

100€

Servizo de
comedor

Servizo
madrugador

190€/estancia completa

10€/semana
2€/día solto

9€/día solto

40€/semana

*CONSULTAR DESCONTOS ADICIONAIS EN FAMILIAS
MONOPARENTAIS, FAMILIAS DE 3 IRMÁNS E
ALUMNOS DO COLEXIO EMMA.

HORARIO
7:45 - 8:45
Recepción de alumnos/as
1º Bloco
Merenda
2º Bloco
Recollida

8:45 - 9:00
9:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 14:30

Servizo comedor (opcional)

14:00 - 16:00

PROTOCOLO COVID-19
1. Mantemento da distancia de seguridade interpersoal sempre e cando sexa posible.
2. Uso de máscara obrigatoria para todos/as os/as participantes do campamento. Como parte da hixiene respiratoria e como
medida de prevención considérase o uso da máscara para evitar a diseminación da infección cando existe unha
maior interacción entre as persoas e non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal.
3. Hixiene de mans. Medida importante pola importancia das mans na transmisión do virus. Realizarase con auga e xabón ou ben con
solucións hidro alcohólicas.
4. Limpeza, desinfección, ventilación diaria e preferencia polas actividades ao aire libre. O material empregado será desinfectado
despois do seu uso. Ademáis, extremaremos as medidas de limpeza e desinfección diarias durante a duración do campamento.
5. Toma de temperatura obrigatoria á entrada do recinto.
Calquer/a alumno/a que presente síntomas compatibles con COVID-19 ou tenga sospeita de infección por
COVID-19 non debe acudir ao campamento baixo ningunha circunstancia. Ademais, os pais/nais ou
titores legais dos/as alumnos/as estarán obligados a informar á organización en caso de ter contacto
previo con algunha persoa infectada de COVID-19.

ESPERÁMOSTE!

