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INMERSIÓN EN INGLÉS E NOVAS TECNOLOXÍAS 
Albergue Xuvenil “El Escorial”. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Albergue Xuvenil El Escorial
C/ Residencia 14
Tel. 91 890 59 24
San Lorenzo de El Escorial ( Madrid )

Este  albergue está  situado no centro  urbano de  San
Lorenzo de El Escorial, a 55 km de Madrid, ao noroeste
da Comunidade de Madrid e na vertente suroriental da
Serra de Guadarrama.

O edificio  é unha construción típica  da  zona serrana
que data de finais dos anos 40, e as habitacións están
distribuídas en 3 andares.

Pola  súa  situación  xeográfica  privilexiada  son  moitas  as  posibilidades  para  levar  a  cabo
actividades de  natureza e culturais.

Se pide non chamar ás instalacións salvo en casos de urxencia

Datas: 1 ao 10 de xullo

PROGRAMA:
 
Un  campamento  de  inmersión  en  inglés  realizado  cunha  metodoloxía  interactiva:
obradoiros,  vídeo reportaxes,  actividades  de aventura  e  un divertido  concurso  que
enfrontará aos alumnos a retos, enigmas e debates, usando novas tecnoloxías en Geo
Location e coa zona vella de El Escorial como campo de xogo.



Obradoiro Dinámico e participativo: Vídeo –Reportaxes

Obradoiros de Inglés e Multiaventura:

•Geo location competition: Resolver enigmas, puzles, retos, buscando pistas a través dos smart 
phones.
•DJ Workshops: Como ser un Disc Jockey, seleccionando e reproducindo música coas modernas 
tecnoloxías.
•Mapping in 3D: Cartografía 3D
•Film Camp: Aprender a montar un vídeo clip. Elaborar o guión, montar as escenas e editalas.
•Wellness : Exercicios para lograr un equilibrio saudable: estiramentos, relaxación, exercicios 
acuáticos, cosmética)
• International sports challenge: Deportes de competición, gymkanas.
• Video Reports
• Movie Make Up: construír unha película
• Hiking: Excursionismo
• Sendeirismo e orientación

Excursión a Amazonía e Piscinas Naturales de Cercedilla

Actividades nocturnas:

• Casino Night: Aprender en inglés todos os xogos e gañar o máximo posible de fichas para o seu 
equipo
• Movie Night: Ao aire libre, con audio cinematográfico, proxectaremos en inglés unha película 
interactiva
VISITA AO MADRID DOS AUSTRIAS
O último día do campamento sairán do albergue (xunto cun grupo de participantes británicos)
ás 8:30 horas hacia a estación de autobuses, unha parte do grupo irá en transporte público e
outra no autobús dos británicos, sempre acompañados polos monitores. As maletas e mochilas
gardaranse no autobús. Ao chegar a Madrid comenzan a visita turística pola cidade. 

Ao redor das  14:15 horas regresan ao punto de encontro situado no Templo de Debod. Alí os
recollerá o autobús para saír entre as 14:15 -14:30 horas para dirixirse a Cercedilla e recoller
aos participantes galegos do campamento de Cine en Inglés.

TODAS AS ACTIVIDADES, XOGOS E CONCURSOS PROGRAMADOS,  REALÍZANSE EN INGLÉS.

As actividades indicadas poderían sufrir modificacións por motivos organizativos ou de forza 
maior
EQ
EQUIPO RECOMENDADO: Mochila ou bolsa de viaxe, evitarase maletas que son máis 
difíciles de acomodar no portaequipaxes do autobús, mochila pequena para 
excursións, útiles de aseo persoal, toallas, calzado deportivo e de sendeirismo, 
pantalóns longos e curtos, calcetíns de algodón, chuvasqueiro, suadoiro, bañador, 
protector solar, after sun, gorra, pano para o pescozo, sandalias de goma e lanterna. 
 non é necesario saco de durmir .

Certificado médico obrigatorio en casos de dietas especiais ou enfermidades



INFORMACIÓN DE INTERESE:

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 sinalar correctamente todos os posibles teléfonos de contacto: casa, traballo,
móbil ou lugar de vacacións onde estean 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. Aconséllase levar diñeiro de bolsillo para os seus gastos.
No se poderán realizar visitas durante o desenvolvemento da actividade para garantir o seu bo
funcionamento.
Se o participante é recollido antes do fin da actividade por unha persoa diferente á que firmara
a autorización de inscrición, esta deberá realizar unha autorización na que conste nome e D.N.I.
da persoa autorizada, quen debidamente identificada deberá presentala cando vaia recoller ao
menor deixando constancia da data e hora da recollida.


