
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
INGLÉS Y NUEVAS TECNO

INMINLOGÍASVERVE CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017

CINE EN INGLÉS
Albergue Xuvenil “LAS DEHESAS”. 

Cercedilla (Madrid)

  

ALBERGUE JUVENIL “LAS DEHESAS” 
Carretera de las Dehesas, s/n 
28470  CERCEDILLA (Madrid) 
Tf. 91 852 01 35 

Datas: 1 al 10 de xullo

A  uns  60  quilómetros  de  Madrid  atópase  a  localidade  de  Cercedilla,  municipio
eminentemente montañoso e cunha importante variedade de especies vexetais e animais. A
súa  historia   deixounos  unha  magnífica  calzada  romana  que  atravesa  a  Serra  de
Guadarrama e un entorno natural cun bosque de pino silvestre no Valle de la Fuenfría. 

Prégase non chamar á instalación salvo en casos de urxencia.

PROGRAMA: 

A través de diferentes obradoiros en inglés, os participantes poderán inventar historias, crear
personaxes, interpretalos, coñecer os mellores programas de edición e ser o director dos
rodaxes, manexar cámaras de vídeo e equipos de audio profesionais, utilizar maquillaxe de
cine para caracterizar personaxes...,  mentres descobren o camiño que se recorre desde
unha primeira idea de guión hasta o montaxe cos mellores equipos de postprodución e
profesionais angloparlantes.

Silencio, luces, cámara e... acción!

A  actividade  de  cine  forma  parte  dun  programa  no  que  os  xoves  poderán  desfrutar  e
divertirse con actividades de natureza e multiaventura, de ocio e tempo libre, veladas, etc.,
nun entorno natural como é o Valle de la Fuenfría rodeado de bosques e montañas. 

Outras actividades:
Excursión ao Parque de aventura Amazonía 
Piscinas Naturais de Cercedilla
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EQUIPO RECOMENDADO: 

Mochila ou bolsa de viaxe evitando maletas • mochila pequena para excursións • útiles de 
aseo persoal • toalla de lavabo, ducha, piscina • calzado deportivo • pantalóns largos e 
cortos • camisetas • calcetíns • chuvasqueiro • sudadeira • chaqueta polar • bañador • 
protector solar • crema hidratante • gorra para o sol e pano para o pescozo • sandalias de 
goma • cantimplora • lanterna. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

 Cada participante deberá levar consigo D.N.I. e tarxeta sanitaria ou seguro médico,
orixinais.  En caso de ter algún tratamento médico ou dieta especial,  é obrigatorio
aportar  certificado médico e levar  os medicamentos específicos.  Comunicarase á
organización os datos específicos e de importancia.

 É moi importante consignar correctamente todos os posibles teléfonos de contacto:
casa,  traballo,  móbil  ou  lugar  de  vacacións  onde  se  atopen  durante  o
desenvolvemento da actividade.

 Os aparatos electrónicos: teléfonos móbiles, cámaras de fotos, aparatos de música,
etc., serán responsabilidade dos participantes que os leven.

 Os participantes non teñen que pagar ningún diñeiro adicional durante a súa estancia
na actividade. Aconsellase levar diñeiro de bolsillo para os seus gastos.

 Non  se  poderán  realizar  visitas  durante  o  desenvolvemento  da  actividade  para
garantir o seu bo funcionamento.

 Se o participante é recollido  antes da finalización da actividade por  unha persoa
diferente  á  quen  firmase  a  autorización  de  inscrición,  esta  deberá  realizar  unha
autorización na que conste nome e DNI da persoa autorizada, quen debidamente
identificada deberá presentala cando recolla ao menor deixando constancia  da data
e hora da recollida.
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