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O ORIXINAL E O MELLOR 
 
Inmersión en inglés no Campamento de Verán de ENGLISH 4 you. 
Con máis de 10 anos de experiencia organizando Campamentos de verán, en 
ENGLISH 4 you estamos convencidos dos beneficios de participar no noso 
campamento. Fomos os primeiros en introducir a inmersión ao 100% nos 
campamentos de lingua inglesa en A Coruña, e seguimos sendo a mellor opción 
para aprender inglés e divertirse durante as vacacións de verán. 
 
Cremos que temos a oportunidade perfecta para exercer unha influencia 
positiva sobre as vidas dos nenos cos que traballamos. Concentrámonos no 
desenvolvemento do neno e na ensinanza de capacidades básicas para a vida, 
todo nun ámbito de diversión e coa posibilidade de forxar novas amizades. Ao 
saíren de ENGLISH 4 YOU, os nosos campers serán máis independentes e 
seguros de si mesmos, comunicaranse mellor en inglés, e terán adquirido 
valiosas habilidades de liderado.  
 
Somos responsables dos nenos que ensinamos, responsables de ensinarlles 
como ser comprensivos, empáticos e respectuosos membros da comunidade, e 
á vez, brindámoslles unha experiencia divertida e segura. Ao final do 
campamento, tamén verán que o inglés é unha ferramenta práctica que lles 
abrirá un mundo de posibilidades. 
 

A MELLOR OPCIÓN PARA OS PAIS E NAIS 
 

Ser nai ou pai sempre foi difícil. Mais no mundo actual de actualizacións 
instantáneas nas redes sociais, de sobrecarga de tecnoloxía, e do rápido declive 
de interaccións cara a cara, criar fillos confiados e independentes é cada vez 
máis complicado. No campamento de verán de ENGLISH 4 you, regresamos aos 
días felices de verán cheos de diversión e aventura ao aire libre. Os nosos 



campers poden facer novos amigos, ampliar os seus horizontes e aspiracións, e 
así reforzar a súa intelixencia emocional e os seus valores.  
 
Nunha época na que os/as nenos/as pasan unha media de sete horas ao día 
diante de pantallas de ordenador ou televisión, o campamento de verán ofrece 
unha oportunidade para unha socialización real, tanto con outros nenos como 
cos xoves profesores – un modelo positivo a seguir. Nestes momentos de 
comunidades en desaparición, do medo xerado en internet e a desconfianza 
xeneralizada, o campamento de verán é o lugar perfecto para aprender novas 
habilidades, crear fortes amizades e divertirse, todo nun ambiente seguro e 
estruturado.  
 

FACER NOVAS AMIZADES E DIVERTIRSE 
 
En ENGLISH 4 you, os campers formarán parte das tradicións do campamento, 
aprenderán a expresarse nun entorno creativo, forxarán amizades duradeiras e 
desenvolverán novas actividades, sempre baixo a supervisión dos nosos 
profesores, que velarán porque os rapaces se divirtan o máximo posible.  
 
As novas amizades son unha parte fundamental do campamento de verán. 
Cremos que os nenos (e os adultos tamén!) son máis felices e seguros de si 
mesmos cando senten unha conexión cos demais. Por iso, esforzámonos por 
asegurar que os campers creen lazos de amizade a través das nosas actividades 
estruturadas con monitores moi experimentados. 
 
A cada camper asígnaselle un grupo de actividades durante dúas semanas, no 
cal non soamente desenvolverá as súas destrezas, senón que tamén farán 
novas amizades. Os campers divídense ademais en catro clans (ou familias) aos 
que representarán en concursos e eventos con outros campers do mesmo 
xénero e máis ou menos a mesma idade. 
 

TRABALLO EN EQUIPO E MODELOS A SEGUIR 
 

Os nosos experimentados profesores de inglés facilitan que os campers se 
coñezan entre eles dende o primeiro día, organizando actividades para romper 
o xeo e fomentar unha dinámica de grupo. Deste xeito, os campers poden estar 
relaxados e ter amigos dende o principio. A maioría do noso equipo son 
profesores de inglés das nosas academias de ENGLISH 4 you en A Coruña que 
durante o ano escolar traballaban con nenos de entre 3-16 anos, 
desenvolvendo as súas técnicas de ensinanza e aprendendo un gran número de 
actividades e xogos para motivar aos seus alumnos. Son maduros, 
responsables, accesibles, e encántalles traballar con nenos. 



 
Todos os nosos profesores e monitores teñen comprobados os antecedentes, 
proporcionaron polo menos dúas referencias profesionais, e cumpren os 
requisitos precisos para traballar en ENGLISH 4 you. A meirande parte deles 
levan anos connosco e son integrantes dun equipo profesional dedicado ao 
coidado dos nenos. 
 
A proporción de profesores e campers é de 1:8. Preferimos que os grupos 
sexan reducidos para que os alumnos teñan máis tempo para falar co seu 
monitor e relacionarse cos seus compañeiros. A formación para o campamento 
inclúe a prevención de riscos, como responder a comportamentos difíciles, a 
resolución de conflitos, aprendizaxe de xogos, procedementos de emerxencia, a 
filosofía e as expectativas de ENGLISH 4 you. 
 

SAÚDE E SEGURIDADE 
 

Avaliaremos os riscos de toda actividade e en caso de calquera incerteza, lesión 
ou enfermidade, a nosa primeira reacción sempre é chamar aos pais. Os kits de 
primeiros auxilios están dispoñibles as 24 horas, e o noso equipo sabe que 
facer en caso de emerxencia. Estamos asegurados contra todo accidente; o 
seguro designa o Hospital Quirón como o punto de socorro máis preto. Temos 
provisións de primeiros auxilios básicos para cortes e mazaduras menores, e o 
equipo está formado para previr calquera risco.   
 

ACTIVIDADES, DEPORTES E XOGOS 
 

Fútbol 
Non somos un campamento de fútbol. Somos un campamento de inglés! (Pero 
hai fútbol no noso campamento!) O noso adestrador de fútbol certificado 
desenvolverá as destrezas e confianza dos xogadores – con exercicios, partidos 
competitivos e apoio individual. Os campers tamén terán a oportunidade de 
demostrar os seus talentos no mundial ao final da quincena. As técnicas claves 
a desenvolver son: refinamento do primeiro contacto co balón, exercicios de 
tiro, exercicios de pasar a pelota, axilidade e velocidade. 
 
Outros deportes 
Non somos un campamento de deportes. Somos un campamento de inglés! 
(Pero hai deportes no noso Campamento!) O noso programa deportivo 
ofreceralles aos campers a posibilidade de participar nunha mestura de 
deportes británicos e americanos para aumentar as súas habilidades e 
experimentar unha ampla gama de actividades e xogos. As actividades 



deportivas inclúen: ioga, cricket, béisbol/rounders, atlética, ultimate frisbee, 
rugby, voleibol ou baloncesto.   
 
Artes e drama 
Non somos un Campamento de arte e teatro. Somos un Campamento de inglés! 
(Pero hai arte e teatro no noso Campamento!) Prepárate para probar cousas 
novas como gravar películas, arte natural ou deseño de cómics. Dende as 
manualidades máis orixinais á pintura de grandes murais, as nosas clases de 
arte son unha maneira ideal de liberar a túa creatividade e emprender novos 
proxectos. Un profesional experto en arte guiará aos campers e daralles a 
oportunidade de experimentar e expresarse. Os proxectos e ideas inclúen: 
Mindfulness, pintura, debuxo, deseño de camisetas, deseño de viñetas, murais 
ou slime! 
 
Música e baile 
Non somos un campamento de música e baile. Somos un campamento de 
inglés! (Pero hai música e baile no noso campamento!) Os campers terán a 
oportunidade de aprender novos bailes e demostrar o seu talento! O programa 
de baile organizará diferentes grupos para crear un espectáculo común que se 
representará diante de todo o campamento! Os campers desfrutarán do reto de 
aprender diferentes estilos (hip hop, street, baile moderno…) nun ambiente de 
apoio e diversión. (Atentos! GLOBAL MUIÑEIRA – Vivamos como galegos!) 
 
Ciencia e experimentos 
Non somos un Campamento de tecnoloxía. Somos un Campamento de inglés! 
(Pero hai algo de ciencia no noso Campamento!) Como no último ano, imos ter 
obradoiros de foguetes de auga, experimentos científicos explosivos e Skype. 
 
DIVERSIÓN, PROXECTOS, TRABALLO EN EQUIPO, MÚSICA, ARTE, 

EXPERIMENTOS, DRAMA E DEPORTES 
 

Experimentos, cohetes, murales, actuaciones, canciones, yoga, baile, 
movimiento. Música, comics, cuentacuentos y manualidades. 

Actividades, juegos y deporte al aire libre. 
 

TOTAL INMERSIÓN EN INGLÉS PARA NENOS DE 4-12 ANOS 
 

GRUPOS REDUCIDOS: 8 NENOS/AS POR MONITOR 
 

PROFESORES/AS NATIVOS/AS DENDE O REINO UNIDO E ESTADOS UNIDOS 
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