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E S P E C I A L

LA INCREÍBLE

LECTURAS JUVENILES

HISTORIA DE LOS
BOCADILLOS DE
RATA

Montena
Zoe tiene que aguantar
a su madrastra, Sheila,
que es muy perezosa,
tanto que incluso le pide
que le suene la nariz.
Y ahora el malvado
Burt, propietario del
restaurante Hamburguesas Burt, se ha puesto a
perseguir a su mascota,
que es una rata. De 9 a
14 años. 14,95 euros

DIARIO DE UNA FRIKI

Montena
Durante todo el verano, Natalia (Lía para los
amigos) ha estado imaginando su primer año en
el Instituto (ese lugar atroz, de inﬁnitos pasillos,
alumnos y profesores) con una mezcla de ilusión
y terror. ¿Podrá hacer nuevas amigas? ¿Entenderá lo que le cuenten los profesores? ¿Será capaz
de no meterse en líos? De 9-14 años.
13,95 euros

LA BANDA DE ZOÉ

HABLANDO SOLA

Destino
Zoé, Liseta, Álex, Marc y Kira vuelven al
ataque para seguir haciendo lo que más
les gusta: resolver misterios y vivir aventuras distintas cada día.
8,95 euros

Oniro
Dany piensa y habla sobre el amor,
la soledad, la belleza, las dudas, la
amistad… temas que están en el día
a día de los adolescentes. A partir de
12 años. 13,95 euros

ALAS PARA
UN CORAZÓN

Nube de Tinta
Michael se acaba de mudar
de casa y su hermana está
hospitalizada. Mientas
su madre pasa los días
con ella y su padre pinta
la casa, él tiene tiempo
para investigar. En una
de esas salidas descubre
a un personaje que come
arañas y pide comida china
y cerveza negra. Y le pide
que le guarde el secreto.
13,95 euros
GOLES DE COLOR AZABACHE

Salvatella
La aventura de un joven jugador de fútbol que llega a
España para hacerse un nombre en la mejor liga del
mundo. Se trata de una historia que se repite todos los
años, pero la singularidad de ésta es que tú eres ese
joven futbolista. A partir de 9 años.
16 euros

ARC. EL NAIXEMENT D’UNA HEROÏNA

Estrella Polar
El oráculo revela al rey de Rocària que su hija Arcàdia
no es digna de sucederle en el trono. La princesa fugitiva se adentrará en el bosque y allí nacerá una nueva
heroína. 9,95 euros

Escola Internacional del Camp
Situada a Salou és una Escola innovadora, oberta al món, activa i tecnològica...
una nova manera d’aprendre!

EXCEL·LÈNCIA EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES. No com a fi, sinó com a mitjà per donar valor
afegit per un millor aprenentatge. Seleccionada com a Escola pilot a nivell Europeu on només
2 escoles catalanes treballen amb projectes d’innovació en TIC. A més, implementa amb èxit ja
demostrat, el programa 1x1 en Ipads més transversal d’Espanya.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT. Programes de Mentoratge: relacions entre els alumnes
de diferents edats i Aprenentatge i Servei: formació en valors complementària a l’acadèmica
que els relaciona amb la societat (pràctiques amb gent gran, col·lectius desfavorits...), amb vocació d’aconseguir una millora en l’educació acadèmica i de valors, alhora que fer-los partícips de la
societat en la que viuen i els envolta.
SOSTENIBILITAT: Sensibilització i òptima gestió dels recursos. El propi edifici és un exemple d’aprofitament de recursos com el sol, el vent i l’aigua. Però sobretot, es promou el valor de
l’austeritat personal i l’autonomia personal de l’alumne.

“

EIC és una Escola viva, afectiva i plena d’activitats
per alumnes i pares: Summer Camp (Irlanda i Catalunya), Escola d’idiomes, Escola de música (instruments, cant coral, mètode Suzuki), Escola d’esports
(zona esportiva coberta).
Excel·lent nivell d’aprenentatge acadèmic assolit
pels alumnes durant el curs 2012-2013 contrastat
amb proves comparatives de nivell oficial, d’àmbit
nacional i internacional.

“

INTERNACIONALITZACIÓ. En sentit ampli i pràctic: multiculturalitat, mobilitat, mentalitat
oberta i relació amb professorat, alumnes i escoles d’arreu del món. Multilingüe: domini de
l’anglès, el català, el castellà i aprenentatge del xinès. Intercanvis amb escoles europees i asiàtiques.

Inici del curs 2013/2014 el dia 16 setembre

Matriculació oberta tot l’any. Curs 13/14: 2 línees de P1 a
Primària i cursos fins a 4art d’ESO. Previsió de BAT curs 14/15
(homologació en procés per Batxillerat Internacional).

info@escolainternacional.org · Tel. 977 325 620 · www.escolainternacional.org · Salou 43840

