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A English Camps and Projects treballem 
amb més de 7.000 alumnes l'any d'una gran 
varietat d'escoles i entorns 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% només 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 amb formació en primers auxilis!

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
Continua el viatge amb nosaltres!

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
ESO Research Camp
Campament en anglès desenvolupant un projecte. 
Completa el crèdit de síntesi de la teva escola amb nosaltres!

Un Eso Research Camp és un tipus de campament enfocat al desenvolupament d’un projecte, el qual 
conté un conjunt d'activitats didàctiques agrupades sota un tema, recollint continguts i procediments de 
diverses matèries. 

Els nostres projectes donen la possibilitat a l'equip de professorat de muntar un crèdit més creatiu, en el 
que es tingui en compte l'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge a través d'activitats que 
normalment no es porten a terme a l'aula.



A l’Escola
ESO Research at School
Setmana d’immersió en anglès 
desenvolupant un projecte d’investigació a la teva escola.

L’ Eso Research at school és un programa que consisteix en l’aprenentatge en anglès al voltant 
d’una temàtica concreta i un contingut lectiu adaptat a cada curs escolar.
Durant una setmana, els alumnes milloraran els seus conexiements dins el marc temàtic del projecte tractat, 
a més de millorar àmpliament el vocabulari i la seguretat a l’hora de parlar anglès.
Les dinàmiques de grup, els debats i els jocs cooperatius, compaginats amb un dossier didàctic, 
prepararan l’alumnat per poder dissenyar un projecte final sòlid.
El treball de l’alumnat durant la setmana i les exposicions finals seran avaluades i compartides amb el centre 
al finalitzar l’última jornada.

Career Paths
Després del Batxillerat... Què?
– M'agradaria anar a estudiar a l'estranger però és massa car. Quines opcions tinc? – Neus Bonet, 16 anys.

– M'agradaria emprendre a partir d'una idea que he tingut. Com ho faig? – Martí Flotats, 17 anys. 

– Estic a punt d'acabar el batxillerat i no tinc ni idea de què vull fer després. Hi ha la possibilitat de fer pràctiques 

o un voluntariat a l'estranger? – Joan Sala, 17 anys. 

– Com em preparo per a entrar a una universitat estrangera? Com faig una "cover letter"? – Laia Segura, 16 anys. 

– Vull buscar feina, com faig un bon currículum i quin tipus de preguntes em faran a l'entrevista? – Marc Colomer, 17 anys.

T'agradaria poder respondre totes aquestes preguntes als teus alumnes? 
Aquest projecte està enfocat a alumnes de 4t d’ESO i batxillerat amb l'objectiu d'oferir una sèrie de 
recursos per entendre i saber gestionar les diferents possibilitats acadèmiques i laborals.

Des de home to home creiem en la importància d’explorar cadascuna d'elles i conèixer-les 
totes per poder prendre una decisió amb més fonament.
Cada persona és un món i no tothom s'ajusta de la mateixa manera a les diferents opcions formatives i 
laborals. Entendre les possibilitats permetrà que els alumnes aprenguin a gestionar la informació per decidir 
i investigar estudis, professions i estils de vida que s'ajustin al seu perfil i idea de futur.



Vols fer un projecte amb nosaltres?

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

Només has de seguir aquests tres pasos:

1. Escull què fer:

Campament o bé
Projecte a la teva escola



 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. 

*

**

***

****

Tria el teu projecte

Al CampamentCurs A l’Escola

- Human Rights (Research Camp)
- Renewable Energies (Research Camp)
- Gamify your World (Research Camp)
- Survival & Teambuilding
- Discover the colonies 
  (Around the World Camp)

- Human Rights
- Career Paths

- Mass Media
- Renewable Energies

- Women
- Science Week

- Ancient Civilizations
- Human Body

- Civilizations (Research Camp)
- Renewable Energies (Research Camp)
- Survival & Teambuilding
- South Africa (Around the World Camp)

- We are Water (Research Camp)
- Medieval Times (Research Camp)
- Survival & Teambuilding
- USA (Around the World Camp)

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO
Batxillerat

per Secundària i Batxillerat

            se.emohotemoh@ofni tf. 93 864 88 86


