Segons aquesui m<tteixa m u l t i n a c i o n a l ,
la transacció es podría
completar en el quart
trimestre de 2013, i está
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i significatiu pas endavant
per part de Revlon, ja que
complementa el nostre
negoci principal, amplia a

molt bona noticia perqué
cree que estabilitzará la
feina en aquesta empresa
i aportará prosperitat"

Escola Internacional

SUMMER CAMP a l'Escola Internacional del Camp
Durant el mes de juliol s'ha
dut a terme el primer Summer Camp organitzat per
l'Escola Internacional del
Camp. El Summer Camp,
que ha aprofitat les installacions de la mateixa escola,
ha estat un éxit de participado amb un nombre mes que
satisfactori de nens/es de
dintre i fora de la mateixa,
els quals han pogut gaudir
de les activitats i els tallers
oferts en aquesta primera
edició.
La llengua anglesa i el
contingut lúdic han estat
les principáis premisses
del EIC Summer, intentant
que nens i nenes reforcin
el seu nivell d'anglés alhora
que realitzen activitats que
despertin el seu interés,
insistint en la llengua, tant
en les activitats realitzades
dintre el Summer Camp com
en les activitats esportives
de les tardes i durant Chora del menjador, disposant
així d'un equip de monitors
totalment bilingües i oferint
un ventall molt mes ampli
d'aprenentatge.
El Summer Camp ha ofert
dos variants: una total-

ment lúdica, amb activitats, tallers, manualitats i
gimeanes, entre les quals
cal destacar el "Mini Project" sobre el propi Summer Camp, i el joc de taula
"Make your Bussiness", on
els nens/es havien de crear
el seu propi negoci i interactuar entre ells, realitzats
durant la primera quinzena,
i l'obra de teatre amb la creado de mascares, escenari i
vestuari propi, que ha tret la
millor inventiva deis nens/
es, de la segona quinzena;
i una mes docent, Summer
School, amb classes teóricopráctiques per aquells que
han volgut reforcar el seu

nivell d'anglés, amb 2 sessions diáries de classes personalitzades durant el matí
i amb la resta deis nens/es
del Summer Camp en les
activitats de tarda.
Els nens/es també han
pogut gaudir de les noves
tecnologies que ofereix
l'escola, pionera en la introducció de la tecnología
Apple amb la utilització de
Ipads per a la realització
de diferents activitats relacionades amb el Summer
Camp, que els nens/es han
conegut com a "¡summer",
i en les quals han fet servir
el Ipads per realitzar vídeos, música, gimeanes amb

codis QR i activitats creades
expressament per a la seva
utilització.
També hi ha hagut lloc per
ais mes petits ais "Little
Summer Camp", on s'han
dut a terme diverses manualitats que els nens/es s'han
endut cap a casa, tallers per
treballar la lógica i la motricitat, jocs d'aigua i activitats
per descobrir Pentorn, fent
servir "Riddles" d'inventiva
propia amb les qué els mes
petits han treballat la llengua i la imaginació.
La oferta d'activitats també
s'ha fet extensiva durant els
caps de setmana amb Jungle
Camp, que ofereix la possibilitat de passar 2 dies en
plena natura i realitzar activitats lúdiques relacionades amb el món exterior en
anglés. Aquesta estada es
realitza en "tipis" i "iurtes"
origináis i amb l'oportunitat
de conéixer els animáis que
hi ha a la granja que ens ofereix el campament.
Una experiencia fantástica
amb l'oportunitat d'aprendre i miüorar el nivell d'anglés alhora que gaudint del
principi de l'estiu.
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OBSERVACIONS

MECÁNIC
AJUSTADOR

Alió

Oficial 1, 6 mesos
experiencia, permís
Bi, muntar maquines a
partir de plánol

AGE NT
COMERCIAL

Santa Coloma
de Queralt

Enginyeria de la
construcció 0 similar
(aparellador) 3-5 anys
d'experiéncia- Bi

INFORMÁTIC

Alió

COMERC1AL-DEPENDENTA

Valls

OCU PACIÓ

Experiencia 1 any,
programador visual

ESO, batxillerat, cátala, office, sis mesos
experiencia
Permís b i . Catalácastellá. Experiencia
1 any

TORNER FRESADOR

Alió

ENGINYERTÉCNIC
MECÁNIC

Alió

Amb titulado, experiencia i anglés

ELECTROMECÁNIC

Puigpelat

CFGS Electricitat 0
electrónica i tres anys
d'experiéncia

Puigpelat

CFGS-Enginyer- 3
anys d'experiéncia,
coneixement programa SAP i Técniques
Lean Manufacturing

CAP D'EQUIP DE
PRODUCCIÓ

