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A English Camps and Projects treballem 
amb més de 7.000 alumnes l'any de realitats 
molt diverses i gràcies a l’aplicació de la 
gamificació, les dinàmiques grupals, 
l’experimentació i el treball per projectes 
en la creació del nostre contingut pedagògic, hem 
aconseguit créixer un 24% en un any, establint una 
resposta molt positiva tant per part d’escoles 
com de l’alumnat.  

Metodologia
Educació en valors

Aprenentatge experiencial

Participació activa

Treball en equip

Reforç de l’autoestima, la confiança i la motivació

Aprenentatge integrat de continguts i idiomes (CLIL)

Gamificació - jocs elaborats i adaptats per personal de home to home

Anglès com a eina d’aprenentatge per adquirir coneixements entorn d’un eix temàtic

Treball de la convivència i l’autonomia

Desenvolupament del pensament crític

Personal nadiu, preparat i amb experiència



Teambuilding And Survival Camps
Un campament que combina activitats de supervivència  i  lleure en el medi natural 
i la formació en primers auxilis per als alumnes de cicle superior de primària.

Aquest projecte té com a objectiu l’aprenentatge del medi i la natura. Els alumnes tindran l'ocasió 
d'aprendre algunes tècniques de supervivència i primers auxilis així com aprendre sobre l'entorn natural, 
astronomia i orientació.

Jocs cooperatius, d’estratègia, activitats de supervivència, casos d’estudi i molt més en un campament on 
el treball en equip serà la clau perquè els grups progressin!

Around The World Camps
Viatja amb nosaltres per tot el món!

Des d’educació infantil i continuant amb primària i secundària, oferim una sèrie de campaments molt lúdics 
en els quals els alumnes viatjen a diferents països de parla anglesa per entendre la seva cultura i tradicions.

Completa el teu passaport amb home to home! 

Al Campament
Theme Camps
Trieu un eix temàtic i afegiu una dosi d'imaginació 
per aconseguir una experiència inoblidable!

Escull, d'entre els diferents eixos temàtics, el més adient per als vostres alumnes. Activitats a la 
naturalesa, curses d'orientació, jocs cooperatius, esports, excursions, jocs de nit, tallers i 
manualitats formaran part d'un campament molt dinàmic i creatiu.
Els nostres monitors, natius i amb experiència en l'educació en el lleure, seran els encarregats de 
conduir les activitats de cada eix temàtic.

Cadascun dels nostres monitors rep formacions específiques entorn la temàtica de cada campament per 
aconseguir una immersió no només en l'idioma, sinó també en el context sobre el qual es basa cada 
activitat.



A l’Escola
English Week
Setmana d’immersió en anglès a la l’escola 
treballant l’idioma a partir d’un eix temàtic

L’English Week és un projecte que respon a la necessitat de saber i a l'interès per aprendre. home to 
home treballa per projectes buscant aconseguir una formació integral a partir de potenciar els valors 
positius, el respecte i l'aprenentatge vivencial.
Per tal d'afavorir la participació activa de l'alumnat, centrem els nostres eixos temàtics relacionats amb els 
interessos, gustos i motivacions dels infants. A partir d'activitats molt dinàmiques i potenciant la creativitat, 
utilitzem l'anglès no només com a únic focus d'aprenentatge sinó com a eina per aprendre diferents 
continguts.

El departament pedagògic de home to home treballa en torn de temàtiques aplicables al currículum escolar 
dels diferents cicles. 
Tot i que entenem també que cada escola és un món i cada aula té el seu propi ritme i característiques.
Des de home to home, valorem els diferents criteris per poder adaptar el contingut i ajustar-lo a les 
necessitats de cada centre.

Actualment, el nostre departament utilitza la gamificació com a eina complementària  per establir 
mecàniques derivades de la cultura del joc com a principi interactiu motivacional per assolir objectius i 
entendre conceptes d'una manera més divertida i efectiva.
A partir de macro jocs cooperatius i dinàmiques amb petits grups, els alumnes treballaran al voltant dels 
diferents continguts de manera indirecta tot gaudint i adquirint nous coneixements i reforçant els prèviament 
assolits.

Tots els jocs han estat creats en la seva totalitat pel nostre equip educatiu.



Vols fer un projecte amb nosaltres?
Només has de seguir aquests tres pasos:

2. Selecciona un eix temàtic:

Tria entre + de 20 temàtiques

3. Decideix amb el nostre equip pedagògic:

Quins objectius s’adapten
més als teus alumnes

1. Escull què fer:

Campament o bé
Projecte a la teva escola



Tria el teu projecte

Al CampamentCurs A l’Escola
- Let’s be an artist
- Hawaii

- The very hungry caterpillar
Infantil

- Pirates
- Australia

- Farm
- Dinosaurs1r de primària

- Explorers
- Canada

- Monsters
- Detectives2n de primària

- Tribes
- Ireland

- Superheroes
- Space3r de primària

- Space
- Scotland

- Magical World
- Water & Plants4t de primària

- Let’s be an artist
- England

- Made in the UK
- Mad Science5è de primària

- Greeks
- New Zealand

- Made in USA
- Human Body6è de primària

per Infantil i Primària

            se.emohotemoh@ofni tf. 93 864 88 86         

 Les temàtiques estan adaptades a les edats pertinents de cada curs escolar.

 En el cas de voler una temàtica diferent a la de l’any escolar en el que es desenvoluparà el   

 projecte, recomanem parlar amb l’equip pedagògic per entendre les circumstàncies de l’alumnat.

 En el cas de requerir dossiers adaptats a necessitats educatives especials, serà necessari   

 notifcar-ho en fer la reserva.

 Un cop decidit l’eix temàtic, el departament de Camps And Projects enviarà una fitxa del projecte

 on constaran els objectius a treballar i la descripció de les activitats. 
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