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DOSSIER INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 
 
 

HOME TO HOME 
 

Home to Home va ser fundada a Barcelona l'any 1992 per un grup de professors nadius anglesos i pares 

d'alumnes amb la intenció d'oferir projectes educatius econòmics i de qualitat, tant aquí com a 

l'estranger. Els nostres projectes van dirigits a alumnes de primària i secundària amb l’objectiu de 

fomentar l’aprenentatge i la pràctica de l’anglès.  

La nostra empresa ha assolit molt bona reputació gràcies a l’excel·lència del nostre tracte personalitzat i 

dels continguts pedagògics que utilitzem. El nostre èxit es basa en l’equip de professors nadius i monitors 

experimentats de què disposem. Actualment col·laborem amb més de 350 escoles d'educació primària i 

secundària i hem enviat més de 20.000 estudiants a realitzar projectes pedagògics aquí i a l'estranger.  

 

 

DETECTIVE SCHOOL CAMP – PINETA 2015 
 

Detective School Camp – Pineta 2015 és un projecte educatiu de colònies en anglès pensat i dissenyat 

per a alumnes de primària i secundària. Per tal de realitzar les activitats es faran grups per edats i nivells. 

Els i les alumnes passaran una setmana convivint i fent activitats en un ambient d’immersió lingüística 

totalment en anglès. El nostre equip està format, majoritàriament, per professors/es nadius/ves  amb 

una llarga experiència docent i monitors/es amb experiència en el món del lleure que garanteixen una 

estada divertida i enriquidora.  

Els i les participants fan 3h diàries de classes d’anglès inspirades en l’eix temàtic, activitats, tallers i 

excursions durant la tarda i la nit. Tots els nostres professors/es  són nadius/ves anglesos i tots/es els  

nostres monitors/es són titulats/des, experimentats i amb un nivell bilingüe. 

El fet que la major part del nostre equip sigui nadiu fa que la immersió a l’idioma sigui total. 
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Les classes, lluny de l’academicisme escolar, són molt lúdiques i participatives, potencien l’aprenentatge 

oral, l’ampliació del vocabulari i la confiança a l’hora de comunicar-se en anglès. 

Les activitats varien cada dia i entre elles hi han activitats de descoberta del medi, jocs de cohesió, 

gimcanes, jocs de proves i diferents tallers d’expressió plàstica, corporal i simbòlica per estimular la 

creativitat i la imaginació. 

Les activitats de nit també varien molt i intenten compensar l’activitat física que s’ha fet a la tarda: jocs 

de pistes a la natura amb lots, jocs interiors i una festa final, com a cloenda de l’estada.  

El menjar està basat en productes frescos mediterranis, buscant sempre l’equilibri entre proteïnes, 

hidrats de carboni, fruites, verdures i llegums. Les instal·lacions disposen de cuina pròpia, estan molt 

acostumats a tenir grups de tot tipus i és per això que saben adaptar-se a qualsevol intolerància i al·lèrgies 

alimentaries que s’avisin amb antel·lació. 

 

EIX TEMÀTIC  
 

Amb l'ajuda de Sherlock i d'altres detectius, els i les participants intentaran resoldre el misteri del 

campament al Mont Perdut. Per  això,  organitzaran la seva pròpia escola de detectius, construiran les 

eines que cada detectiu necessita, aprendran a recollir empremtes digitals, descobriran les meravelles de 

la natura, i alhora aprendran sobre la història, cultura i literatura anglosaxona. 
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http://www.lacasadepineta.org/ 

La Casa de Pineta és la casa més gran, d'aquestes característiques, de tot el Pirineu. Està situada a la 
privilegiada Vall de Pineta, a les portes del Parc Nacional d'Ordesa, amb precioses vistes al Mont Perdut.  

Tenim 50 anys d'experiència en el temps de lleure.  

Treballem amb escoles, grups, famílies i particulars, fent que la seva visita es converteixi en una 
experiència única i cuidant al màxim les necessitats específiques de cada grup. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOTJAMENT – LA CASA DE PINETA 
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ON I COM ANEM 
 

El punt de trobada és davant de l’Escola PIA SANT ANTONI, el dia 30 d’agost a les 9 h del matí. 

Allà els i les responsables del projecte rebran als i les participants i junts començarem el nostre viatge a la 
Vall de Pineta (Osca). 
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 Diumenge 30  Dilluns 31 Dimarts 1  Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 Dissabte 5 

8:30                                 Wake up                           

9:00 Sortida des de 
Barcelona                                               Breakfast                                                   

09:30 
Viatge 

Parada per 
esmorzar 

Presentació 
Ice breakers 

WARM UP GAME – Per despertar-nos i començar bé el dia Descobrim la solució 
CLUEDO 10:00 Classe de Detectius Classe de Detectius Classe de Detectius Classe de Detectius Classe de Detectius 

11:30 Break 

12:00 Classe de Detectius Classe de Detectius Classe de Detectius Classe de Detectius Classe de Detectius Activitat de 
Tancament 

13:30 
                                     Lunch                                      

14:30 PICNIC* Free Time Free Time Free Time Free Time Free Time 
 
 

BACK HOME! 
 
 
 
 

15:00 Descoberta d’Ainsa Activitat: Com ser un 
bon detectiu 

Excursió 

Entrevistant als / les 
sospitosos /es Analitzem les proves Biologia per 

detectius 

17:30 Arribada a la 
Casa – distribució 

d’ habitacions 
 

Snack Snack Snack Snack 

18:00 Taller de teatre: 
L’escena del crim La Caixa Misteriosa Joc: Cadena de pistes Gimcana 

19:00 Showers 

20:00 
                                    Dinner                                      

 

21:00 Captura la bandera 
 

Joc de Memòria 
 

Nit de cinema Coneixes a tothom? 
(Defend your school) 

Fronteres 
(Passport Game) Party night  

22:30                                           Get ready for bed                                              

23:00 
                       Good Night                                      

 


