
HI HA CAMPAMENTS D'ESTIU EN ANGLÈS? 
  
La resposta a aquesta pregunta és sí, i n'hi ha de diverses modalitats depenent dels interessos 
dels propis alumnes; així com dels propis pares. Hi ha campaments de tot tipus i de tot preus. 
Anem a pegar-hi una ullada! 
 
Es podrien diferenciar bàsicament en tres modalitats distintes: 
  
Modalitat A: Campament d'anglès a Mallorca. 
Modalitat B: Campament d'anglès a la Península. 
Modalitat C: Campament d'anglès a l'estranger. 
  
En què consisteixen cada un d'ells? 
  
El campament d'anglès a Mallorca es troba dividit en dues modalitats: 
  
La primera modalitat s’anomena DAY CAMP: On els alumnes de dilluns a divendres i durant un 
mes d'estiu van a un centre a realitzar tallers, activitats, esports amb professionals natius i que 
els vespres i caps de setmana els passen a casa. 
  
Aquesta és una molt bona opció per aquells alumnes que es volen iniciar i no estan acostumats 
a dormir fora de casa. 
 
  
Els distints Day Camps repartits per tot l’illa són: 
  
DAY CAMP: PALMA/SANT PERE 
DAY CAMP: PALMA/CIDE 
DAY CAMP: PALMA/AULA BALEAR 
DAY CAMP: CALVIA/SON CALIU 
DAY CAMP: MANACOR/PORTO CRISTO 
 
Recordau, són Day Camps, el que significa que els vostres fills només podran estar 
durant el dia. Això implica disponibilitat per acompanyar-los i anar-los a cercar. 
 
  
Llavors ens trobam la segona modalitat coneguda com SUMMER CAMP. Aquests solen tenir 
una durada de 5 a 11 dies. 
  
Els distints Summer Camps els podem trobar a: 
 
SUMMER CAMP: CALVIA/AGORA PORTALS 
SUMMER CAMP: CALVIA/ES BUROTELL 
  
 
El campament d’anglès a la Península encara que segueixin tots un mateix patró d’activitats, 
n’hi ha d’especialitzats en distintes temàtiques: 
 
Un dels més coneguts pels mallorquins és: 
  

SUMMER CAMP: PIRINEUS/CAMP RIALP 
  
on es pot escollir si les activitats a fer de forma extra a l’anglès són: 
  
- Motocamp 
- Basketcamp 
- Golfcamp  
- Footballcamp 
- Adventurecamp 



Amb aquesta opció un monitor des de Mallorca sol acompanyar al grup de nins i nines des de 
l’aeroport de Mallorca fins a l’aeroport de Barcelona, lloc on es trobaran amb el monitor 
encarregat de dur els nins al Camp Rialp. 
 
Finalment, la tercera modalitat era la del Campament d’anglès a l’Estranger: 
 
Aquí es pot escollir durada i allotjament: 
 
Poden estar de 2 a 3 setmanes i en famílies o residències. Aquestes opcions a 
escollir dependran de l’edat de l’alumne i del destí final. 
  
Normalment a la seva edat els destins no són tan coneguts com puguin ser Oxford, Cambridge, 
Dublin o Londres. Aquest fet té la seva explicació. Encara que les tres primeres es puguin 
considerar petites ciutats i tranquiles, s’intenta per part dels professionals educatius cercar un 
indret amb facilitats i serveis tots a l’abast dins un mateix espai. Aquestes característiques es 
solen donar a poblets petits. Aquest fet pot ser a la vegada molt positiu, perquè no es trobaran 
amb tantíssims d’espanyols que realitzen aquests cursos com bé pugui succeir a les ciutats 
anteriorment esmentades. 
 
Els distints destins visitats per alumnes de la seva edat solen ser: 
 
Bishops Stortford - Reino Unido 
Londres Reeds College- Reino Unido  
Malvern - Reino Unido  
Bournemouth - Reino Unido  
Isla de Wight - Reino Unido  
Oxfordshire & Kent - Reino Unido  
Sheridan College - Canadá – Ontario 
  
  
Normalment els catàlegs i preus solen ser ofertats a partir de gener, amb l’entrada del nou any 
i noves tarifes; així com també a finals de febrer, el MEC (Ministeri d’Educació i Ciència) sol 
oferir anualment unes beques per tal de poder realitzar aquests cursos. 
 
A partir de la darrera setmana de gener convé anar mirant la pàgina del Ministeri, per si ja ha 
sortit. El plaç sol ser bastant breu, sobretot si s’han d’anar emplenant distints formularis i ens 
manquen papers, hi ha errors o bé manquen dades. Sempre convé realitzar aquest tipus de 
burocràcia amb temps i tranquilitat per assegurar-nos que tot és correcte. 
 
A la següent adreça podreu trobar els formularis de l’any passat per familiaritzar-vos amb ells i 
així tenir-ho tot enllestit per quan surti la nova convocatòria. 
  
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-
estudiar/idiomas/beca-colonias-verano.html 
  
  
 
Hi ha moltes empreses que es dediquen a això però aquestes són les que tenen més 
anomenada i més anys d’experiència realitzant aquests tipus de serveis. 
 

EMPRESES AMB SEU A MALLORCA: 
  
http://www.ocidiomes.com 
http://www.deltaidiomas.com 
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EMPRESES AMB SEU A LA PENÍNSULA: 

 
http://www.kellscollege.com 
http://www.cie.es 
http://www.losidiomas.com/  
http://www.enforex.com/espanol/campamentos/golf.html 
https://www.embassyces.com/spanish/courses/summer_english.aspx 
http://gg2.ef.com/lt/courses/junior-courses/ 
 
  
Si estau pensant amb la possibilitat d’enviar el vostre fill a l’estranger es sol aconsellar pensar-
ho amb els seus pros i contres, prendre la decisió a nivell familiar i que tant els pares, com els 
fills, tots, estiguin d’acord. Ja que només aquest fet pot fer que unes vacances es converteixin 
en moments de tensió. No ens hem d’oblidar que l’objectiu principal és que ens ho passem bé i 
aprenguem més encara. 
 

A continuació us presento el planning aconsellable pels alumnes segons l’edat: 

EDAT LLOC DURADA ALLOTJAMENT 

Dels 6 als 7 anys Day Camps 15 dies El seu propi  

Dels 7 als 8 anys Day Camps 1 mes El seu propi 

Dels 8 als 9 anys Summer Camps 5 dies 
Campament a 

Mallorca 

Dels 9 als 10 anys Summer Camps 11 dies 
Campament a 

Mallorca 

Dels 10 als 11 anys Summer Camps 7 dies 
Campament a la 

Península 

Dels 11 als 12 anys Summer Camps 15 dies 
Campament a la 

Península 

Dels 12 als 13 anys Cummer Camps 2 setmanes 
En residència a una 
petita localitat de 

l’estranger 

Dels 13 als 14 anys Summer Camps 2 setmanes 
En família d’una 

petita localitat de 
l’estranger 

Dels 14 als 15 anys Summer Camps 3 setmanes 

En residència a un 
destí més conegut: 

Oxford, Londres, 
Cambridge, Dublin... 

Dels 15 als 16 anys Summer Camps 3 setmanes 
En família a un destí 

d’Irlanda 

Dels 16 als 17 anys Summer Camps 3 setmanes En família a un destí 
d’anglaterra 

Dels 17 als 18 anys 
Au Pair 

(treballar de nanny a 
una família) 

3 setmanes 
En família a un destí 

ja conegut. 

Dels 18 als 19 anys Treballar a cadenes 
conegudes 

(McDonalds – Zara – 
Pizza Hut – Virgins) 

on cerquen gent jove 
amb el nivell de 
castellà assolit 

3 setmanes En família a un destí 
familiar a ell. 

Dels 19 als 20 anys Pot iniciar-se en el món dels monitors i continuar amb el seu 
aprenentatge de l’anglès. 
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