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PROGRAMES CURRICULARS CREATIUS PER A GRUPS
Departament d’Anglès

AGÈNCIA DE VIATGES ESPECIALITZADA
Denatravel és una agència majorista-minorista especialitzada en viatges per a grups educatius
des de fa 25 anys.

Ens dirigim als centres escolars de primària, secundària i batxillerat, nacionals i estrangers.

Sempre hem pensat que cada grup és diferent i té necessitats de viatge diferents. Per això
dissenyem cada programa educatiu a mida, segons els desitjos de cada col·legi, a partir de
models de viatge que després modiﬁquem fàcilment.
Hem investigat i visitat més de 200 zones amb interès educatiu a Espanya i Europa, i a cada
una d’elles hem seleccionat transports, allotjaments, restaurants i activitats educatives.
Actualment tenim més de 3000 referències diferents de serveis.
A www.denatravel.com trobaràs 80 exemples de viatges educatius per a grups escolars
(ﬁnal de curs i/o d’estudis) per Espanya i Europa, adaptables i modiﬁcables al teu gust.
Aquests programes són només alguns exemples que combinen les 200 zones d’interès,
però podem realitzar totes aquelles combinacions que es vulguin a la vostra mida.
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PROGRAMES ACTIUS I CREATIUS
Des de fa 7 anys comptem amb un DEPARTAMENT CREATIU que prepara PROJECTES
OUTDOOR amb l’objectiu que els grups escolars que ho desitgin puguin treballar FORA DE
L’AULA de forma EXPERIENCIAL, ACTIVA I CREATIVA els CONTINGUTS DE LES
ASSIGNATURES CURRICULARS.

DIVERTEIX-TE I DESCOBREIX
EN ELS NOSTRES
VIATGES
ALLÒ QUE APRENS
A CLASSE

Oferim 2 tipus d’ EXPERIÈNCIES:
 projectes temàtics per treballar una sola assignatura o un tema concret.
 projectes multidisciplinars en els que es treballa diferents àrees educatives
de forma conjunta en la llengua vehicular de l’escola o en una llengua
estrangera (metodologia CLIL).
Disposem de les següents MARQUES de PROGRAMES EDUCATIUS:

Colegios
viajeros

DidacticLondon

English 4one

www.colegiosviajeros.es

www.didacticlondon.com

www.english4one.com

Programes actius i creatius
d’IMMERSIÓ EN ANGLÈS per
a GRUPS

Programes actius i creatius a
LONDRES, on som grans
especialistes

Programes d’IMMERSIÓ EN
ANGLÈS per a nens i
adolescents que viatgen
INDIVIDUALMENT SENSE
GRUP

Aviat també FRANCÈS i
ALEMANY per a GRUPS

Per a GRUPS, INDIVIDUALS i
FAMÍLIES

Aviat també FRANCÈS i
ALEMANY per a INDIVIDUALS
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IMMERSIÓ CULTURAL CREATIVA EN ANGLÈS
Desenvolupem un PROGRAMA INTEGRATIU I CREATIU d’UNA SETMANA que millora el nivell d’anglès gràcies a 3
factors principals:

Cultural EXPERIENCES with NATIVE teachers
L’objectiu de les Experiències amb contingut cultural és reforçar de forma atractiva i organitzada la comunicació
en anglès.
Els programes són dissenyats per un equip d’especialistes i conduits amb passió per professors nadius amb
experiència educativa.
A l’Experiential Learning incidim per múltiples vies de forma emocional en els escenaris outdoor. Altres
metodologies actives utilitzades són l’Educació per projectes, les intel.ligències múltiples, el learning by doing i la
gamiﬁcació.
El grup disposa de materials propis tant tradicionals com digitals.

With or Without ENGLISH LESSONS
La Metodologia CLIL Multidisciplinar utilitza altres matèries per aconseguir un aprenentatge de la llengua
estrangera més complet, natural i comunicatiu.
Alguns grups desitgen treballar la llengua només amb la metodologia CLIL i d’altres prefereixen afegir un curs de
consolidació lingüística a l’aula.
El curs d’anglès és opcional i el seu objectiu es augmentar la conﬁança, claredat i ﬂuïdesa en la utilització de l’anglès. Es
realitza a l’aula i cada grup escull el tipus de metodologia:

 Metodologia tradicional, incidint en les 4 habilitats lingüístiques bàsiques.
 Metodologia Activa ”Expressió Lliure de Freinet” de redacció creativa de textos a partir de les
experiències viscudes cada matí.

 Metodologia Activa ”Eliciting for Eﬀective Communication” de deducció i creació d’arguments
comunicatius per a presentacions orals en públic.

Cultural LIVING with natives
El contacte amb NADIUS en els allotjaments, ja sigui en les famílies locals (que acompanyen diàriament els alumnes a
on esperi el professor) com a les residències on hi ha altres grups escolars britànics, permet saber més dels costums
i cultura, així com establir comunicacions i relacions que també reforcen la llengua.
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METODOLOGIES ACTIVES UTILITZADES

 Experiential Learning. Els alumnes són protagonistes del seu aprenentatge a través de les activitats
integrades. El coneixement es crea per mitjà de la transformació provocada per l’experiència, incidint de
forma emocional per múltiples vies en els escenaris outdoor.

 Projectes amb Intel·ligències múltiples. Resolem un enigma o misteri. Es desenvolupa un tema

transversalment i l’alumne és protagonista de la seva experiència treballant capacitats situades en àrees
cerebrals diferents.

 CLIL Multidisciplinar. Utilitza altres matèries per aconseguir un aprenentatge més complet, natural i
comunicatiu de la llengua estrangera.

 Gamiﬁcation. Utilitza la competició i el joc per proposar reptes o sistemes d’obtenció de punts.
D’aquesta manera fa menys avorrides determinades tasques que passen a ser realitzades de forma més
dinàmica i efectiva.

 Reàlia. Utilitza objectes i situacions reals i tangibles per ajudar els estudiants a connectar amb la llengua.
Inclou mètodes acústics, visuals, tàctils i funcionals per ensenyar idees, conceptes, vocabulari i gramàtica.

 Expressió Liure de Freinet. Treballa la redacció creativa de textos a partir de les experiències viscudes

cada matí (estímul integrador per a l’aprenentatge) i en les quals s’afegeixen continguts gramaticals,
d’expressió oral i de motivació mitjançant les TIC.

 Eliciting for Eﬀective Communication. Realitza la deducció i creació d’arguments comunicatius per a

presentacions orals en públic, basat en l’anàlisi de les experiències viscudes cada matí i s’amplia la
informació amb les TIC.

 Learning by doing. s’aprèn fent. Implica cometre errors i cercar fórmules creatives per desenvolupar
projectes, reals o experimentals en equip.

5

15 programes d’una setmana a països anglòfons
Experiential learning i

Freinet’s Pedagogy i

DISCOVERY PROJECTS + English

Learning by doing i

MULTIACTIVITY + English

-------------------------------- ------------------------------

A CIUTATS GRANS o CAPITALS.
Projecte de DESCOBRIMENT cultural amb
coordinador de viatge al matí.
Curs d’ANGLÈS a la tarda amb professors
NADIUS (creatiu o tradicional).
Allotjament en FAMÍLIES/HOSTEL/HOTEL.

----------------------------

A zones RURALS. Professors NADIUS.
Curs d’ANGLÈS al matí relacionat amb la
MULTIACTIVITAT o AVENTURA de la tarda.
Allotjament a RESIDÈNCIA amb VETLLADES
organitzades conjuntament amb altres nens
nadius o en FAMÍLIES.

Projects with Multiple Intelligences i

Eliciting i

---------------------------------------------------- ---------------

A CIUTATS MITJANES.
Projecte setmanal en el qual es resol un
ENIGMA descobrint la ciutat i la seva
història amb professors NADIUS.
Curs d’ANGLÈS a la tarda (creatiu o
tradicional).
Allotjament en FAMÍLIES/HOSTEL/HOTEL.

6

THEMATIC PROJECTS + English

DISCOVERY GAMES

Walking around LONDON

Discovery game

ECOLOGY + ADVENTURE PROJECTS

CLIL i

Gamiﬁcation i

---------- ---------------------

Projecte de 4 activitats en ANGLÈS a LONDRES amb
coordinador de viatge. Història, Geograﬁa i Matemàtiques
en forma de JOC PER EQUIPS. A més, inclou el LONDON
EYE i visita dels principals atractius culturals.
Allotjament en FAMÍLIES/HOSTEL/HOTEL.

CLIL i

Learning by doing i

---------- ----------------------------

Projectes en ANGLÈS d’ESTUDIS DE CAMP de Biologia i
Geologia al matí i activitats d’AVENTURA a la tarda.
Professors NADIUS.
Allotjament a RESIDÈNCIA i VETLLADES organitzades
conjuntament amb altres nens nadius.

THEMATIC PROJECTS

CLIL i

Projects with Multiple Intelligences i

---------- ----------------------------------------------------

Projectes a LONDRES per a millorar simultàniament
l’ANGLÈS i altres ASSIGNATURES. Més de 100 activitats
diferents a escollir amb professors NADIUS (Art, Història,
Política, Lleis i Finances, Ciències, Enginyeria, Tecnologia,
Arts Plàstiques, Disseny, Moda, Literatura, Cinema,
Música, Teatre i Esports), descobrint els principals
atractius culturals.
Allotjament en FAMÍLIES/HOSTEL/HOTEL.

INTEGRATIONS

CLIL i

----------

Setmana d’INTEGRACIÓ en un COL.LEGI BRITÀNIC o
IRLANDÈS, participant amb els nens nadius a les classes i
activitats.
Allotjament en FAMÍLIES o RESIDÈNCIA.
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6 programes d’una setmana a llocs propers
CLIL i

Projects with Multiple Intelligences i

---------- ----------------------------------------------------

DISCOVERY PROJECTS in NEARBY PLACES

Projectes per a millorar simultàniament
l’ANGLÈS i altres ASSIGNATURES. Història,
Geograﬁa, Art, Ciències, Literatura,
Naturalesa i Esport amb professors NADIUS
descobrint els principals atractius culturals.
Allotjament en HOTEL/HOSTEL.

Projects with Multiple Intelligences i

----------------------------------------------------

YOUR ENGLISH CAMP

CAMPAMENTS TEMÀTICS en ANGLÈS sense
sortir del país.
Allotjament a la RESIDÈNCIA del Campament.

Tots els programes inclouen un Dossier Didàctic per a l’alumne i alguns d’ells també
material interactiu propi en format paper o digital per realitzar les activitats

Direcció lingüística:
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EXCEL·LÈNCIA EN LOGÍSTICA
TRANSPORTS (avions, autocars, metros, trens i busos locals)

ALLOTJAMENTS (famílies, hostels, hotels)

SERVEIS EXTRES (àpats, atraccions, museus, espectacles, etc.)

RECURSOS HUMANS (guies, professors, monitors, etc.)
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ALTRES PROGRAMES PER A MILLORAR L’ANGLÈS
Do it yourself
Serveis de transports (vols, autocars, trens, metros, etc), allotjament (famílies, hostels o hotels) i activitats
lúdiques o educatives a la carta (guies, museus, monuments, tallers, espectacles, parcs, etc), lloguer d’aules i
assegurances per a desenvolupar tu mateix el teu curs d’anglès amb el teu alumnat.
Fins i tot, si ho necessites, et formem a l’estiu en metodologies actives i creatives!

Intercanvis escolars
Si ja tens el contacte amb el col.legi estranger, et proporcionem els transports per arribar ﬁns al teu lloc
d’intercanvi, les assegurances i els complements d’estada en llocs d’interès educatiu propers.
Si no tens un col·legi amb el qual fer intercanvi, te’n trobem un a França, Alemanya, Itàlia, Txèquia o USA.
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Viatges culturals a països anglòfons
Estades i circuits per a descobrir en anglès la geograﬁa, història i els costums de les zones de més interès educatiu
i turístic del Regne Unit, Irlanda, Malta, USA i Canadà.
També Programes temàtics com Revolució Industrial, Imperi Britànic i Esclavitud, Churchill i Segona Guerra Mundial,
Estils arquitectònics, Passeig per l’Art Contemporani, Shakespeare, Dickens, Darwin i Evolució, La Religió Anglicana,
Emigracions, Brexit, Investiga CSI, Món Medieval, Educació Britànica, Especial Harry Potter, Etnologia Global, Tu pots ser una
estrella, etc.

Londres

Centre d’Anglaterra

Escòcia

Dublin

Sud d’Irlanda

Gal·les

New York

Toronto i Niàgara
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ALUMNES INDIVIDUALS
Estades d’estiu

Organitza ESTADES D’ESTIU ACTIVES I CREATIVES per tal que els alumnes del teu centre escolar millorin el seu
anglès a l’estiu.
Cursos tradicionals o creatius d’anglès amb multiactivitat i excursions.
Immersions en família sense classes.
Estades a casa del professor.
Campaments amb nens nadius.
Projectes temàtics en anglès (CLIL) sense classes (art, cinema, dansa, esports, teatre, música,
medicina, business, lideratge, public speaking, aventura, etc).
 Cursos acadèmics en anglès per a treballar assignatures, etc.






NO ÉS NECESSARI FORMAR GRUP. Des d’1 alumne.
I si viatges amb ells, realitza el Curs a Londres d’Experiential Learning amb BECA per a professors.
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ALUMNES INDIVIDUALS

Estades acadèmiques durant el curs escolar
Mes, Trimestre, Semestre o Any acadèmic d’INTEGRACIÓ en un COL·LEGI PÚBLIC O PRIVAT en el REGNE UNIT,
IRLANDA, USA o CANADÀ, participant amb els nens nadius a les classes i activitats. Allojament en FAMÍLIES o
RESIDÈNCIA.
NO ÉS NECESSARI FORMAR GRUP. Des d’1 alumne.
I si tens un grupet, enviem un GROUP LEADER que els acompanya en el viatge i durant tota l’estada, fa un seguiment
individualitzat de l’experiència, controla els deures del col·legi d’origen i és el contacte directe amb els pares.
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ATENCIÓ AL PROFESSOR, A L’ ALUMNE I ALS PARES
A Denatravel sabem que el viatge d’un grup escolar ha d’ IL·LUSIONAR els estudiants, però també ha de MOTIVAR
els seus tutors i donar TRANQUIL·LITAT a les famílies.
A més d’escollir un destí i reservar un transport i un allotjament, també hem de programar ACTIVITATS per aprendre
i divertir-se, garantir la SEGURETAT i oferir un servei de QUALITAT, al millor preu.
La nostra llarga experiència ens demostra que l’èxit dels viatges de grups escolars està en la combinació de
diversió i control. El nostre servei està enfocat a garantir-ho.

Prioritzem l’ ATENCIÓ AL PROFESSOR que coordina el viatge. Li oferim tot tipus de FACILITATS: rapidesa, informació
clara i precisa i un telèfon 24h per a imprevistos durant el viatge.
El TRACTE PERSONAL i l’ús d’ EINES TECNOLÒGIQUES exclusives ens permet oferir un SERVEI DE QUALITAT.

 Assignem a cada centre un AGENT ESPECIALISTA EN VIATGES EDUCATIUS que s’encarrega de
gestionar totes les reserves.

 La gestió directa permet ELIMINAR INTERMEDIARIS i REBAIXAR COSTOS i així obtenir els millors
preus i la informació de primera mà.

 El nostre exclusiu programa informàtic ens permet elaborar PRESSUPOSTOS A MIDA i gestionar
les reserves de manera fàcil i eﬁcaç.

Garantim en tot moment les CONDICIONS PACTADES.
Disposem de les millors ASSEGURANCES ESPECIALITZADES EN GRUPS ESCOLARS, que cobreixen l’assistència
sanitària, els accidents, l’anul·lació del viatge i la protecció jurídica.
També ens encarreguem de contractar MONITORS QUALIFICATS QUE VIATGEN AMB EL GRUP en el cas que els
professors no puguin acompanyar els alumnes.
La nostra EXPERIÈNCIA DE 25 ANYS és la millor garantia del nostre servei.
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AJUDA AL FINANÇAMENT
Denatravel ofereix viatges a preus assequibles, acompanyats d’unes propostes opcionals i gratuïtes per tal que els
alumnes recaptin diners per al seu viatge.
Aquests tipus d’ajudes, centrades en sortejos i en la comercialització d’alguns articles, estan dissenyades a potenciar
l’autonomia de l’adolescent.
 Butlletes per a un Sorteig d’un viatge a Londres
 Venta de Perfums d’Equivalència
 CoachingforTravel, projecte creatiu i emprenedor (actualment només operatiu a la Comunitat
de Madrid i País Basc) www.coachingfortravel.com

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Estem sensibilitzats amb les diferents problemàtiques econòmiques, educatives i socials que afecten a la comunitat
escolar. Per això, des de fa uns anys, incorporem a la nostra política d’empresa les següents accions:
BEQUES D’ESTIU A ANGLATERRA PER A ALUMNES EXCEL·LENTS: els professors d’anglès de l’ESO podran distingir i
premiar els alumnes que demostrin una actitud d’excel·lència personal i/o acadèmica.
FORMACIÓ DOCENT BECADA: cursos de Formació per a Docents en coordinació amb Estades d’Idiomes per a
alumnes individuals.
VIATGES EDUCACIONALS GRATÜITS PER A PROFESSORS: amb l’objectiu que coneguin les possibilitats educatives i
de serveis turístics dels destins de viatge i així se sentin motivats a viatjar allà amb un grup escolar. Aquests viatges
són ﬁnançats per Denatravel i per patrocinadors.
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TERMINIS D’ORGANITZACIÓ
Estem preparats per organitzar viatges a la carta en espais de temps curts però, dit això, en el cas dels viatges
culturals és aconsellable iniciar les converses amb Denatravel amb un mínim de 3 mesos d’antelació per
poder reservar vols a bon preu i tenir la possibilitat d’escollir allotjaments i activitats.
En el cas dels viatges lingüístics amb component creatiu és convenient haver decidit si es durà a terme o no
durant el curs escolar anterior (concretat el programa, edat i número d’alumnes aproximat, número de professors
acompanyants i preu gairebé deﬁnitiu), amb l’objectiu de bloquejar serveis i poder informar els pares abans de l’estiu
o bé, tot just començar el curs.

INFORMACIÓ
Demana’ns una visita presencial o virtual i t’ho expliquem tot.
T’ensenyarem els materials que utilitzem a les nostres experiències creatives.
Concretarem quins són els vostres interessos i elaborarem un pressupost a mida sense compromís.

Parlem?
Truca a una de les nostres oﬁcines
segons el teu punt d’origen

També pots contactar amb nosaltres per email a
info@denatravel.com

www.denatravel.com


Colegios
viajeros

www.colegiosviajeros.es



DidacticLondon
www.didacticlondon.com
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English 4one
www.english4one.com

