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 Colònies 
 d'estiu en anglès 
 6 a 15 anys 

 Experiències   
 lingüístiques a tot    
 el món per a joves 
 6 a 19 anys 

 Cursos molt   
 singulars 
 7 a 18 anys 

 Any escolar 
 6 a 18 anys 

 Idiomes a   
 l'estranger per a  
 adults 
 17 a 99 anys 

 Programes per a  
 tota la família 
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CIC
ESTADES 
LINGÜÍSTIQUES
· Telèfon assistència 24 h. 
· Blog actiu i instagram, amb fotos, vídeos i moltes històries!
· Descomptes especials per germans.

Programes de joves estiu
al Regne Unit

Any escolar

Adults

Colònies  i programes
de joves estiu

· Troubleshooter “el solucionador de problemes”: 
a més dels nostres monitors, durant el mes de juliol els nostres programes al Regne Unit 
reben l’assistència d’un professional que visita els centres o acudeix als mateixos per a soluci-
onar possibles problemes o ajudar a convertir els programes en un 10.

· Test de nivell d'anglès personalitzat a cada estudiant.
· Telèfon assistència 24 h.
· Descomptes especials per germans.

· Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola però amb molts més avantatges.
  Amb un fee de 150 €

Claire
Maite
Judit
Cristina

Et mou, el cor, al viatge  i l ’aventura,
creix dins teu el gest d’altres mirades.

– Carles Duarte.  Fragment d’ El viatge.

HIYA!  el 
 nostre 
 equip ! 

Com a novetat, aquest any pots contractar directament amb l’organitzador estranger gran part de 
les nostres propostes individuals de joves. Però si prefereixes no tenir feina i estalviar-te malde-
caps, fes que sigui el CIC, qui t’ho gestioni tot amb un cost veritablement baix (150 € per setmana 
de curs amb un màxim total de 450 € sigui quina sigui la durada).

Inclou:

- Gestió d’inscripció.

- Assegurança mèdica, accidents, pèrdua i retard d’equipatge, així com de responsabilitat civil 
individual.

- Gestió del pagament en divisa.

- Atenció prèvia i durant el viatge, per un assessor educatiu del CIC.

- Telèfon d’emergència CIC 24h.

- Organització d’arribada i sortida del participant.

- Comunicació amb l’organitzador del programa a l’estranger per a qualsevol petició.

- Contractació del programa amb el CIC, sota l’empara de la llei espanyola (amb la corresponent 
seguretat legal que això comporta).

- Gestió dels bitllets d´avió.

*
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NIES
 I ALTRES  

 PROGRAMES A  

 BARCELONA COLÒ

Pàgines
—

de la 6 a la 18

 
Edats

—
de 6 a 15 anys

viu l’anglès 
amb nosaltres

Acció Social. Donem suport als següents projectes

La Fundació Èxit està oberta a noves col·labora-
cions que els permeten ampliar el seu programa 
a un gran nombre de llocs i persones.

wwww.fundacioexit.org

Des de 1956 Intermón Oxfam impulsa més de 
500 programes de desenvolupament en trenta 
països d’Àfrica, Amèrica i Àsia. 

www.intermonoxfam.org

Mapa dels cursos i pàgines de referència

Catalunya — 11 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18.

Estats Units — 27 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,  
74, 75, 76, 93, 98, 99, 108, 111, 113, 
114, 117. 

Canadà  — 12 
30, 31,32, 33, 77, 101, 109, 113, 114, 
117.

Regne Unit — 45 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 103, 109, 
113, 115, 116, 118.

Irlanda — 18 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 84, 85, 86, 
87, 91, 105, 110, 111, 117, 119.

Malta — 4 
63, 111, 117, 119. 

Nova Zelanda — 2 
64, 65. 

França — 10 
66, 67, 68, 91, 106, 111, 117, 119.

Suïssa — 2 
69, 106.

Alemanya — 8 
70, 71, 72, 91, 106, 117.

Sud–Àfrica  — 8 
88, 89, 111, 115.

Itàlia — 3 
112, 114, 117.

Austràlia — 2 
111, 117.

Japó — 2 
112, 117.

Xina — 1 
112.

Àustria — 1 
117.

Portugal — 1 
117.
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APRENDRE AMB CIC 
– ESCOLA D’IDIOMES

QUÈ SÓN LES 
COLÒNIES CIC?

Viure l’anglès amb les Colònies 
CIC
Al Departament d’Estades Lingüístiques, amb més de 30 anys 
d’experiència organitzant colònies, complementem el projec-
te pedagògic de CIC Escola d’Idiomes en l’ensenyament de 
llengües estrangeres. Les nostres colònies en anglès oferei-
xen una immersió lingüística, l’adquisició de titulacions ofici-
als i uns professionals que aporten un equilibri lúdic-acadè-
mic.              
www.iccic.edu/viatges

Kids’ Camp 
6–10 anys

L’ARMENTERA
(L’Esquirol, Barcelona)

Pàgines 8–9

Beach Camp 
10–15 anys

AMPOSTA PARC 
(Amposta, Tarragona)

Pàgines 10–11

Mountain Camp
10–15 anys

LA TORRA
(La Baronia de Rialb, Lleida)

Pàgines 12–13

Abans de 
començar

· Projecte acadèmic propi dissenyat 
per CIC Escola d’Idiomes

· Planificació de les activitats esporti-
ves i de lleure

· Grups reduïts per nivells (prova)

· Assessorament i reunió informativa 
a les famílies

· Selecció dels millors allotjaments

1 
–

Durant el 
programa

· Proporció alta de monitors per par-
ticipant

· Màxima immersió en l’anglès des del 
minut zero

· Sessions d’anglès

· Treball per projectes

· Activitats organitzades per grups 
d’edat, habilitats i afinitats

· Dieta equilibrada

· Seguiment diari de totes les colònies 
des de l’oficina a Barcelona

· Blog i telèfon d’assistència 24h

· Equips altament qualificats i moti-
vats

2 
–

Després de 
l’estada

· Certificat de participació

· Informe final del participant

· Servei de seguiment per part de CIC 
Escola d’Idiomes

· Valoració per part de les famílies i 
els participants

· Avaluació dels resultats i programa-
ció de la nova temporada

3 
–

CIC Escola d’Idiomes està avalada pels més de 50 anys dedicats a l’ensenyament 
d’idiomes. L’escola col·labora amb destacats professionals. L’equip de coordi-
nació fa un seguiment personalitzat dels alumnes per garantir el màxim progrés 
en el seu aprenentatge. A més, s’encarrega també de la formació contínua del 
professorat. Som escola acreditada per oferir certificacions amb reconeixement 
internacional.
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Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar

Assegurances

Motxilla

Samarreta

 6 a 10 anys 
Mas l’Armentera 
L’Esquirol 

30 juny–7 juliol  
7 juliol–14 juliol 
 1 setmana > 665 € 

––––––––
30 juny–14 juliol
 2 setmanes > 1.140 € 

Places/setmana
50
––––––––

KIDS’  CAMP
L’ARMENTERA

El Summer Camp  
de diversió i  
natura per als 
més petits.

     Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

Què farem? 
3 sessions d’anglès diàries centrades 
en l’adquisició de destreses orals. Me-
todologia per “racons” facilitant la tria i 
autogestió del seu aprenentatge.

Contes anglesos famosos, cançons, 
rimes i tallers de cada història.

Jocs de nit que despertaran il·lusions, 
somnis i fantasies.

1 activitat temàtica a la mateixa casa o 
fora d’aquesta.

1 sortida de dia sencer per setmana i 
una activitat sorpresa. 

Noves aventures amb gimcanes, 
manualitats i esports.

Fantastic Beasts

El gran magizoòleg Newt CICion, famós mun-
dialment com un expert en criatures màgi-
ques, està viatjant pel món amb els seus ani-
mals. Malauradament, cada cop que viatja, un 
o dos desapareixen i necessitem la teva ajuda 
per trobar les pistes i, així, poder trobar-los. 
També comptarem amb famosos detectius 
amb qui viure l’aventura del 2019.

Casa de Colònies 
Mas L’Armentera. 
L’Esquirol. 

· Casa de colònies envoltada de boscos 
i camps de conreu. 

· Dos edificis: menjador, sales comunes 
per a tallers i classes; habitacions 
(nens i nenes) i banys. 

· Camp de futbol. 

· Piscina privada.

· Casa exclusiva per al nostre grup.

Què 
inclou?

“La Laura ha 
tornat encanta-
da, vol repetir i 
diu que s’atre-
veix amb 15 
dies.”
– mare de la Laura L. G.
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Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar

Assegurances

Motxilla

Samarreta

 10 a 15 anys 
Casa ‘Amposta Parc’ 
Amposta

30 juny–13 juliol  
 13 nits > 1.135 € 

––––––––

Places
50
––––––––

BEACH CAMP
AMPOSTA PARC

Gaudeix dels  
esports aquàtics 
fent un salt en la 
llengua anglesa!

     Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

Casa de Colònies 
Amposta Parc 

· Casa de Colònies situada a 500m de la 
ciutat d’Amposta.

· Habitacions (4-8 places) amb bany 
compartit i aire condicionat.

· Aules, sales de jocs i tallers i sala d’ac-
tes.

· Piscina exterior.

· Camps de futbol de gespa natural i 
artificial, pavelló poliesportiu cobert, 
pista poliesportiva a l’exterior, pistes 
de bàsquet i gimnàs a l’aire lliure.

· Trasllat amb l’autocar per a realitzar les 
activitats (ús exclusiu per al grup).

· Cuina d’elaboració pròpia.

Què 
inclou?

Què farem? 
3 classes d’anglès diàries (mínim de 15 
hores setmanals).

Pràctica oral i escrita de l’anglès. 
Preparació per la prova oral oficial del 
Trinity College (GESE) al final de l’es-
tada. Grups formats segons el nivell del 
participant.

Esports i jocs aquàtics  com canoa, 
caiac, paddle surf, esquí aquàtic (wake-
board), vela, esfera aquàtica gegant, 
water park inflable, patinet i jocs a la 
platja.

Activitats esportives i de lleure: 
bubble soccer, futbol i bàsquet (entre 
d’altres), tallers, jocs de nit, discoteca.

Una excursió de dia sencer i una de 
mig dia amb activitat aquàtica.

Speak your mind

Combinarem la pràctica de la llengua anglesa 
amb un gran ventall d’activitats aquàtiques. Tre-
ballarem i ampliarem el nostre lèxic esportiu en 
anglès d’una manera molt activa i ens prepara-
rem per l’examen oral oficial del Trinity College. 

Una experiència lingüística que requereix mol-
ta energia!

Inclou
examen oficial

“Ha estat una 
experiència 
molt positiva 
per l’Aina, ha 
vingut molt 
contenta. Ha 
fet molts amics 
i moltes activi-
tats diferents.”
-Mare Aina I. M.

Trinity Exam
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Activitats

Classes
d’anglès

Excursions

Allotjament

Autocar

Assegurances

Motxilla

Samarreta

 10 a 15 anys 
Casa ‘La Torra’
Baronia de Rialb

Places/setmana
45
––––––––

MOUNTAIN CAMP
LA TORRA

Descobreix la 
muntanya, les 
activitats aquàti-
ques i una bona 
dosi d’anglès!

     Veure pàgines 7 i 14 per a més informació sobre les colònies CIC.

Què farem? 
3 sessions d’anglès diàries per pro-
jectes (15 hores setmanals). Grups per 
nivell i edat.

Esports d’aventura*: ràfting, barran-
quisme, BTT, orientació, escalada i tir 
amb arc. 

Activitats aquàtiques*: paddle surf, 
windsurf, caiac i banana boat. 

Tallers i activitats de lleure com manu-
alitats, teatre, malabars i jocs de nit.

Projecte audiovisual amb la resta de 
companys del grup i l’equip de moni-
tors.

Una excursió de dia sencer i una de 
mig dia amb activitat de muntanya o 
de riu.

*Les activitats i els esports estan repar-
tits al llarg les 3 setmanes.

Surviving an Alien Attack

Uns extraterrestres han envaït la casa de co-
lònies de la Torra i hem de desenvolupar unes 
habilitats de supervivència brillants i trobar 
una manera de comunicar-nos amb ells! Ne-
cessitem la teva ajuda i fer d’aquest estiu una 
aventura!

Casa de Colònies 
la Torra (Baronia 
de Rialb) 

· Casa de Colònies amb una gran zona 
d’esbarjo al voltant i al costat del 
pantà de Rialb.

· Habitacions (6-12 places) amb banys 
compartits.

· Sala polivalent.  

· Piscina exterior.

· Cuina d’elaboració pròpia. 

· Casa exclusiva per al nostre grup.

Què 
inclou? 

30 juny–7 juliol 
7 juliol–14 juliol
14 juliol–21 juliol
 1 setmana > 686 € 

––––––––
30 juny–14 juliol 
7 juliol–21 juliol
 2 setmanes > 1.228 € 

––––––––
30 juny–21 juliol
 3 setmanes > 1.734 € 

“En Nico ha 
estat encantat 
amb l’equip, les 
‘english sessi-
ons’ i amb les 
activitats de 
lleure! Diu que 
eren molt dife-
rents i molt més 
divertides que a 
altres colònies 
on ha estat fins 
ara.”
-El pare, Nicolás B.M.



 15Colònies – 14

CURSOS  
INTENSIUS

Juniors 
– 
FR/AL (8-11 anys)

Joves  
– 
FR/AL/AN (11-16 anys)

Adults 

– FR/AL/AN (a partir de 17 anys)

FR: FRANCÈS    
AL: ALEMANY    
AN: ANGLÈS

Dates

A confirmar a l’abril a  
www.iccic.edu/idiomes 

> Curs de 42 hores.

De dilluns a divendres  
> 10:00h a 13:45h

Preus

Via Augusta – 519 € 
Gràcia – 468 €  
Sant Cugat –  (consultar amb el centre)

Oferim cursos de preparació per als exàmens de Cambridge de juliol

Edats
–––––––––––––––––––––––––––

LLengües
–––––––––––––––––––––––––––

Horaris
–––––––––––––––––––––––––––

Aquestes activitats formen part de l’oferta de l’Escola d’Idiomes, per tant la matrícula es 
farà a la Secretaria Acadèmica de CIC Escola d’Idiomes a partir del maig.

PREGUNTES PRÀCTIQUES

Parlaran anglès en tot moment?
L’anglès és la llengua vehicular de la colònia. Els monitors 
fan que l’anglès sigui el protagonista en tots els àmbits 
acadèmics, com són els speaking, listening, reading i wri-
ting i també durant totes les activitats lúdiques i les rutines 
diàries.

A més a la colònia Beach Camp s’examinen del Trinity 
Exam (GESE) que certifica oficialment el nivell oral de 
l’alumne.

Com és un dia a la colònia?
Tenen dos blocs d’activitats principals: les sessions d’an-
glès al matí i les activitats esportives/de lleure a la tarda 
(segons l’estada pot ser a la inversa).

També disposen d’activitats més lúdiques com la piscina, 
tallers  de manualitats, estones lliures abans i/o després 
dels àpats i, per acabar el dia, l’activitat de nit.

 

Qui és l’equip i quants monitors hi haurà per 
participant?
Gràcies a la dilatada experiència de l’Escola d’Idiomes de-
senvolupant Colònies CIC, disposem d’un equip de perso-
nes formades i amb experiència en l’àmbit de l’educació, el 
lleure i els idiomes.

Tanmateix, l’equip dinamitzador de les activitats consta 
d’una figura de coordinació de l’estada, l’equip docent i/o 
monitoratge i l’equip tècnic esportiu.

Amb la voluntat d’oferir una atenció propera i personalitza-
da procurem que es mantinguin unes altes proporcions de 
monitors per participant.  

Com són les cases de colònies?
Són cases de colònies registrades dins de la Xarxa Cata-
lana d’Instal·lacions Juvenils. Tenen habitacions múltiples 
amb lliteres i banys compartits. També disposen de sales 

d’estar o sales polivalents i espais exteriors (camps espor-
tius, jardins, piscina, etc) on es fan algunes activitats. 

Totes elles ofereixen uns menús equilibrats i es garanteix 
l’opció de menús especials per a al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries.

 

Com sabré com estan i què fan?
Tindràs a la teva disposició un blog on podràs seguir de 
manera actualitzada les colònies amb fotografies i textos. 

Podràs parlar per telèfon amb el teu fill/la teva fill/a en 
algun moment durant l’estada.

A més, pots contactar-nos a l’oficina quan ho necessitis o 
en el mòbil d’urgències 24h.

Com reservo la meva plaça?
1.  Entra a la nostra pàgina web on trobaràs tota la informa-
ció necessària: www.iccic.edu/viatges

2. Fes la inscripció online.

3. Posa’t en contacte amb nosaltres (via telefònica, correu 
electrònic o personalment a la nostra oficina) per resoldre 
qualsevol dubte.

Com sabré que ho he fet correctament i quin 
és el següent pas?
Un cop finalitzat el procés d’inscripció rebràs un correu 
confirmant la teva plaça. També rebràs al teu correu elec-
trònic l’accés a la teva Àrea de Clients on hi trobaràs tota 
la documentació necessària i la convocatòria de la reunió 
informativa (per a famílies i participants).

A més, aquí és on podràs veure els informes sobre el parti-
cipant (informe acadèmic i/o Trinity Exam Report, en cas de 
fer-lo) un cop acabada l’estada.”

 Per més informació consulta la nostra pàgina web:  
www.iccic.edu/viatges 
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Activa el teu an-
glès amb aquest 
programa disse-
nyat específica-
ment per a nois i 
noies de 5è d’EP 
fins a 2n d’ESO. 

L’activitat perfecta per comple-
mentar un curs intensiu a CIC 
Escola d’Idiomes.

A Active English t’esperen...
Tallers i activitats lúdiques, sempre 
amb una finalitat educativa i tot en 
anglès. 

Excursions o activitats fora del centre 
cada setmana que ens ajudaran a 
conèixer el nostre entorn, aprendre a 
respectar-lo i passar-ho molt bé!

Exemples de tallers i activitats: estam-
pació de samarretes, jocs d’estratègia, 
ceràmica, activitats audiovisuals, crea-
ció de xapes, ball, arts marcials, jocs de 
rol, receptes dolces.

Podreu fer el seguiment de l’activitat al 
nostre compte d’Instagram.

Què 
inclou? 

* Segons la combinació 
triada

Activitats

Classes
d’anglès

Excurs ions

Assegurances

Motxilla

Samarreta

*

Dinar *

matins juliol 
10 a 13:30 h 

 1 setmana > 123 € 

––––––––
matins juliol + dinar 
10 a 14:30 h 

 1 setmana > 148 € 

––––––––
tardes juliol 
14:30 a 18 h

 1 setmana > 123 € 

––––––––
tardes juliol + dinar 
13:30 a 18 h

 1 setmana > 148 € 

––––––––

PACK ESPECIAL
^^^^^^^^^^^^^^^
Curs intensiu + Dinar  
10 a 18h

3 setmanes > 892€*

––––––––
* Llibre de curs intensiu 
inclòs.

ACTIVE ENGLISH
DAY CAMP IN BARCELONA

> > >  5è EP – 2n ESO  < < <
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SUMMER 
ADVENTURE 
SCHOOL

Fantastic Beasts

El gran magizoòleg, Newt CICion, 
famós mundialment com un expert 
en màgiques criatures, està viat-
jant pel món amb els seus animals. 
Per mala sort un o dos desapa-
reixen cada cop que viatja i ne-
cessitem la teva ajuda per trobar 
les pistes i, així, poder trobar-los. 
També comptarem amb famosos 
detectius amb qui viure l’aventura 
del 2019.

Edats
Alumnes de P3 a 5è d’EP 
Dates (Juliol) 
A confirmar a l’abril a  
www.iccic.edu/idiomes  
Inscripció per setmanes

Horaris
De dilluns a divendres  
de 9:00 a 16:30h 
(servei d’acollida abans de les 9h)

Preu
179 € per setmana 
Aquestes activitats formen part de l’oferta 
de l’Escola d’Idiomes, per tant, la matrí-
cula es farà a la Secretaria Acadèmica de 
l’Escola d’Idiomes a partir de l’abril.

Què 
inclou? 

Classes
d’anglès

Excurs ions

Assegurances

Samarreta

Dinar

> > > P3 – 5è EP < < <

VES
 CURSOS 
 D'ESTIU 
 PER A JOVES JO

Pàgines
—

de la 20 a la 72

 
Edats

—
de 6 a 19 anys

tot un món  
al teu abast



   
EUA

 Joves – 2120

Algunes consi-
deracions sobre 
els programes 
per a joves

Família

És important no tenir un concepte apriorístic sobre 
la família. Moltes ho són en el sentit tradicional 
del terme, però d’altres són monoparentals, tenen 
diversos orígens i una gran part, tenen altres 
estudiants a casa. Més que una immersió, és una 
oportunitat única d’enriquiment personal. En casos 
excepcionals és possible que més d’un estudiant del 
programa comparteixi família.

Quan rebré tota la informació?

En el moment en què es confirma la inscripció al 
programa s’envia un correu electrònic a totes les 
adreces disponibles amb la confirmació i un nom 
d’usuari i contrasenya. Aquests permeten, a través 
de l’àrea de clients de la nostra web, accedir a tota la 
informació disponible sobre el programa. A mesura 
que s’actualitza o s’afegeix informació es reben 
correus electrònics que alerten perquè s’hi torni a 
accedir.

Requisits especials per viatjar a:

· Estats Units. Els viatgers de països inclosos en el 
programa d’exempció de visat, hauran de sol·licitar 
i rebre mitjançant l’ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization), l’autorització del viatge. 
A més, s’haurà de pagar una taxa de 14 dòlars 
estatunidencs.

· Canadà. Cal obtenir una autorització electrònica 
(eTA) que s’ha de fer online i té un cost de 7 dòlars 
canadencs.

· Sud–Àfrica. Els menors de 18 anys que viatgen 
sols han de dur una autorització dels seus pares/ 
tutors amb còpia dels passaports; una partida de 
naixement compulsada i carta de l’organització 
d’acollida amb identificació del responsable. A més, 
cal fer una entrevista a l’embaixada.

Tipus de monitors

Monitor acompanyant o de programa. 
Són els monitors que viatgen amb els nois i que 
estan amb ells assistint–los durant l’estada.

Monitor de vol.  
En alguns programes d’alta immersió els nois vi-
atgen amb un monitor que els deixa a la destinació 
però no es queda durant el programa (si és així, 
s’indica en l’apartat “què inclou” del programa). 
També depenent del nombre d’inscrits i les rutes 
dels nostres vols podria ser que alguns participants 
volessin amb un monitor de vol fins a integrar–se 
amb la resta del grup en un altre aeroport intermedi 
o fins arribar a la destinació final on quedarien a 
càrrec del monitor acompanyant. 

Com interpreto alguns apartats del catàleg?
1 Les activitats i excursions es poden cancel·lar o 
canviar per d’altres.
2 L’assistència de monitors es produirà sempre que 
s’inscriguin un mínim de 10 estudiants.
3 El preu inclou les sortides des dels aeroports 
de Barcelona i Madrid (això no vol dir que tots 
els programes tinguin vols directes des d’aquests 
aeroports).
4 Participants l’any 2018 (cada setmana varia el 
nombre). No hem inclòs els participants espanyols.

Important: En els programes de durada múltiple 
els participants poden fer el vol de tornada sense 
que els acompanyi cap monitor.

Vols des de Barcelona i Madrid però amb enllaços 
des de tota la península. Per enllaços des d’altres 
aeroports peninsulars hi haurà un suplement de 
195 €.

Què tinc?

En el catàleg trobareu detallat el què inclou cada 
programa. Els nostres cursos s’han calculat en base 
a la cotització de l’euro que apareix a cada curs. 
Quan realitzem la factura final revisem aquest 
càlcul a l’alça o a la baixa sobre algunes parts del 
programa que es paguen en divisa, excepte si en el 
moment de la inscripció s'hagués aplicat l'oferta 
de tipus de canvi fix. Les taxes d’aeroport estan 
incloses en el preu.

Quin és el curs més adequat?

El millor és consensuar la decisió. Valoreu quins 
són els vostres objectius, l’experiència prèvia, el 
nivell d’idioma, l’edat i el grau de maduresa del 
noi/a així com les seves aficions i l’interès per una 
destinació o una altra. Nosaltres us assessorem 
sobre la millor opció.

—
A més dels nostres 
monitors, durant 
el mes de juliol els 
nostres programes 
al Regne Unit reben 
l’assistència d’un pro-
fessional que visita 
els centres o acudeix 
als mateixos per a 
solucionar possibles 
incidències o ajudar 
a convertir els pro-
grames en un 10.
Peter Rassa profes-
sor d’anglès des de 
fa 30 anys, així com 
entrenador d’esgrima, 
és el nostre Trouble-
shooter des de fa set 
anys. Va ser director 
de dos prestigiosos 
programes d’estiu a 
Oxford i Windsor, i 
tres anys head hunter 
per a UBS i R&S.

TROUBLESHOOTER
— 
el solucionador de 
problemes

Traditional
American

Camp

Pennsilvània
Residència (camp)/Família

9–17 anys

12.000
campaments a EUA

1876
primer campament d’estiu

~160 km
nord–oest de Manhattan

Campament tradicional 
americà amb estada en 

cabanes o família.
85% participants 

estatunidencs.

Campament de dia 9:30h a 15:30h
Els participants s’integren en un campament familiar de dia amb noies 
i nois estatunidencs. Es tracta del campament que tots tenim al cap a 
la riba d’un llac, amb parc d’aventura i cabanes de fusta. Les activitats 
són molt variades; inclouen natació al llac, caiac, tir amb arc, parc 
d’aventura, classes de natura, orientació, tallers d’art, team building i 
d’altres. El campament amb allotjament al propi camp és diferent del 
campament de dia amb estada en família. 

Tipus d’allotjament (a triar)
– Estada en Cabin al pròpi campament. 9–17 anys.
Els participants dormen en cabanes de fusta perfectament habilitades. 
Al vespre es fan activitats pròpies dels campaments americans com 
jocs de nit, música, focs de camp i d’altres.
– Estada en família. 9–14 anys.
Els nois i noies viuen en família i tenen l’oportunitat de conèixer com 
és la vida quotidiana del país. Les famílies tenen fills o filles que també 
assisteixen al campament.

–––––––– 
Participants 2018 4 
Entre 60 i 90 partici-
pants depenent de 
la setmana. 
85 % estatunidencs.

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol i acompanyant en 

campament residencial2 

–
> Cabin o família PC

> Activitats campament 9:30h a 15:30h
> Activitats de vespre en l’opció cabin

 

––––––––
29 juny al 14 juliol (2 setmanes)

Cabin PC 2 setmanes > 3.990 €
–

29 juny al 21 juliol (3 setmanes) 
Cabin PC 3 setmanes > 4.790 €

Família PC 3 setmanes > 4.790 €
–

29 juny al 28 juliol (4 setmanes)
Cabin PC 4 setmanes > 5.330 €

Família PC 4 setmanes > 5.630 €

––––––––
1 USD = 0,88 €

“Aquestes tres setmanes han estat brutals. Mai 
m’ho havia passat tan bé en un Summer Camp. 
La gent, l’espai i les activitats magnífiques; 
també l’staff, super simpàtics. I el fet de tenir 
amigues americanes, m’ha agradat molt."

––––  Maria Bravo

+ Opció CIT (Counselor In Training) 

15–17 anys. Activitats i monitoratge.

Cabin PC 3 o 4 setmanes. 

(mateixes dates i preu).
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Concordia 
College

Bronxville, Nova York
Residència
12–17 anys

6.000
habitants

1881
any de la fundació

29 km
nord–est de Manhattan

Superfesta  el 
4 de juliol!

3 excursions dia sencer/setmana1   
Six Flags. Woodbury. Common Premium Outlets. Rockaway Beach. 
Nova York: Top of the Rock & Macy’s; Brooklyn Bridge; Ground 
Zero & One World Observatory; The Highline, Chelsea Market & 
Union Sq.; Statue of Liberty & Ellis Island; MET & Central Park; 
Grand Central Terminal & 5th Avenue Walking Tour; compres al 
Soho, Little Italy i Chinatown.

Activitats de tarda.
Dilluns de 14 h a 17:30 h
Esports: bàsquet, vòlei, futbol americà, futbol, beisbol.
Visites locals. Ice Cream Social. 

Activitats de vespre 20h a 21:30h1  
Independence Day Celebrations. Festes. Discoteca. Cinema. Dansa. Jocs 
en grup. Karaoke. Graduació i espectacle. Competicions esportives...

–––––––– 
Participants 2018 4 

Entre 67 i 103  
estudiants depenent de 
la setmana.
Russos, italians, 
kazakhs, francesos, 
croates, polonesos.

–––––––– 
Valoració general 
del curs
Excel·lent: 46,67 %
Molt bé:  33,33 %
Bé: 20%

–––––––– 
Valoració excursions 
Excel·lent:  60%
Molt bé: 20%
Bé: 20%

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 

–
> 15 classes setmanals d’anglès 
> 3 excursions dia sencer/setmana1 

> Activitats de tarda i vespre

 

––––––––
3 juliol al 17 juliol > 4.140 €
Residència PC 2 setmanes
–
3 juliol al 24 juliol > 5.290 €
Residència PC 3 setmanes
–
3 juliol al 31 juliol > 6.150 €
Residència  PC 4 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup,
ni monitor, ni vol)

Arribada 
10, 17 o 24 juliol 
Residència PC 2 setmanes > 3.170 €
Setmana extra + 990 €
El programa acaba el 6/8

––––––––
1 USD = 0,88 €

47+33+20+q
60+20+20+q

Pepperdine
University

Malibú, Califòrnia
Residència
12–17 anys

12.000
habitants

336
ha amb vistes al Pacífic

47 km
de Los Angeles

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 

–
> 15 classes setmanals d’anglès 

> 1 excursió d'impacte/setmana1

> 3 excursions dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre

––––––––
3 juliol al 24 juliol > 5.520 €

Residència PC 3 setmanes
–

3 juliol al 31 juliol > 6.600 €
Residència PC 4 setmanes

 Pla B  
Altres dates 

(sense grup, ni monitor, ni vol)

Arribada 
26 juny, 10 o 17 juliol 

Residència PC 2 setmanes  > 3.340 €
Setmana extra + 1.080 €

El programa acaba el 30/7

––––––––
1 USD = 0,88 €

1 excursió d’impacte/setmana1

Dissabtes de 8:30h a 22h.1
Six Flags. Disneyland. Universal Studios.

3 excursions dia sencer/setmana1

Diumenges, dimecres i divendres de 8:30h a 17h.
Griffith Park Observatory & Hollywood. LACMA & The Grove 
Farmers Market. Venice Beach. Getty Center & Rodeo Drive. 
Camarillo Premium Outlets. Santa Monica. The Americana & 
Glendalle Galleria. Downtown LA.

Activitats de tarda. 
Dilluns de 14 h a 17:30 h.
Esports. Arts. Baking. Piscina.

Activitats de vespre1 
Esports diversos: beisbol, vòlei platja, bàsquet, tennis, futbol. Spa 
night. Frisbee. Dansa i fitness. Karaoke. Art. Discoteca. Jocs. Netflix 
night. Cinema.

––––––––
Participants 2018 4

Entre 160 i 240 estu-
diants depenent de la 
setmana. 
Kazakhs, alemanys, 
russos, polonesos, 
brasilers, italians, fran-
cesos, vietnamites...

Únic grup 
d’espanyols.

“Gràcies per les experiències que m’heu fet viure en 
aquestes tres setmanes, tranquil·lament puc afirmar 
que han estat les millors vacances que he tingut mai, 
tant pel lloc com per la gent que m’hi acompanyava, 
mai ho oblidaré! ” ––––Oriol Perez
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5 excursions mig dia/setmana1

14h a 18h (divendres fins 21h). 
Els dilluns es camina per zones de la 
ciutat pensades per ser conegudes a peu: 
Brooklyn Heights/Brooklyn Bridge. 
High Line. Central Park South/North. 
Els dimarts és el dia dels edificis: Top 
of the Rock, Empire State Building, 
Freedom Tower, Times Square. Dime-
cres es fan activitats d’estiu: Coney Is-
land, Boat Cruise, Central Park, esports. 
Dijous es dedica a les visites culturals i 
educatives: Museum of Natural History, 
The MET, The MoMA, Guggenheim. 
Els divendres són els dies més socials 
i anem de compres al SOHO, jocs al 
parc, bitlles i sopar a un restaurant.

Excursions dia sencer1

1 excursió en 2 setmanes;  
2 en 3 setmanes i 3 en 4 setmanes.
Estàtua de la Llibertat i Ellis Island. 
Jersey Gardens Outlet. Theatre District 
& Broadway Show. Bronx Zoo.

St. Francis 
College

Brooklyn, Nova York 
Família
13–17 anys

––––––––
Participants 2018 4

Entre 43 i 60 estudiants 
depenent de la setma-
na. Italians, francesos, 
brasilers, austríacs...

1646
fundació de Brooklyn

1859
fundació del College

9 km
de l’Empire State

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> Abonament de transport urbà 
> 15 classes setmanals d’anglès 
> 5 excursions mig dia/setmana1

> Excursions dia sencer 1

––––––––
29 juny al 14 juliol > 3.780 €
Família PC 2 setmanes
–
29 juny al 21 juliol > 4.760 €
Família PC 3 setmanes
–
29 juny al 28 juliol > 5.590 €
Família PC 4 setmanes

––––––––
1 USD = 0,88 €

"Una experiència molt enriquidora i 100% 
recomanable. He pogut descobrir molts llocs 
interessants, fer amistats d’altres països, conviure i 
aprendre coses de la cultura americana... I totes les 
activitats programades han estat molt encertades." 

–––– Anna Li Albertí

San 
Diego

San Diego, Califòrnia
Família

15–19 anys

1.400.000
habitants

800
espècies animals Zoo San Diego

193 km
sud–est de Los Angeles

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 

–
> Abonament de transport urbà

> 15 classes setmanals d’anglès 
> 2 excursions mig dia/setmana1

> 3 excursions dia sencer 1
> Excursió a Los Angeles i sopar 

   d’acomiadament 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
29 juny al 21 juliol > 4.820 €

Família PC 3 setmanes

 Pla B  
Altres dates 

(sense grup, ni monitor, ni vol)

Arribada 
6, 13 o 20 juliol

Família PC 2 setmanes  > 2.470 €
Setmana extra + 730 €

El programa acaba el 2/8

––––––––
1 USD = 0,88 €

Fes surf dues tardes 
a la setmana!

––––––––
Participants 2018 4

uns 40 estudiants 
taiwanesos, italians, 
xinesos, brasilers...

Surf
2 h x 2 tardes per setmana  

+170 € /setmana  

“Gran experiència, família molt acollidora i les 
excursions molt interessants…”

––––Martí Mas

2 excursions mig dia/setmana1

Seaport Village. Fashion Valley. Ocean Beach. 
Coronado. La Jolla. Mission Beach. Old Town.

3 excursions dia sencer1

Disneyland. Universal Studios. San Diego Zoo.

Excursió a Los Angeles i sopar temàtic d’aco-
miadament.

Activitats de tarda i vespre1

La majoria d’activitats de tarda són les excursions 
i visites previstes. També vòlei platja, festes a la 
platja, passejades, bitlles, compres, etc.
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La base d’aquests progra-
mes és la convivència en 
família.

Per aquest motiu tots els nois i noies 
acaben parlant molt millor l’anglès i 
tornen amb una experiència cultural 
impressionant.

És un programa que s’organitza només per als 
nostres estudiants. No és, doncs, un programa 
internacional ja que la immersió familiar és el 
punt primordial. Alguna vegada una família 
s’interessa per tenir dos nois/es o per motius 
diversos ha de ser així obligatòriament. Si 
això es produeix, els nois i noies aprenen 
igualment ja que la família els fa parlar anglès 
i evidentment les altres parts bàsiques del 
programa, com és la immersió en un entorn 
cultural diferent, es mantenen igual. És 
important tenir molt clar que els nois i noies 
que s’inscriuen en un d’aquests programes no 
només van a practicar l’idioma, sinó que van 
a conèixer altra gent, a descobrir un nou país i 
una cultura diferent. És imprescindible valo-
rar el programa com un tot: tan important és 
la pràctica de l’idioma com conèixer el país o 
integrar–se en una família ja sigui individual-
ment o compartint–la amb un altre company 
de la mateixa nacionalitat. 

Els programes de família voluntària poden 
variar de zona segons s’informa en la docu-
mentació que s’ha de llegir prèviament a la 
inscripció. També variaran, en aquest cas, les 
excursions previstes.

Àrea de Nova York
Total Immersion
Immersion Plus
Immersion + Volunteering
Pàgina 27

Àrea dels Grans Llacs
American Project
Pàgina 28

Àrea de Los Angeles
American Project
Pàgina 29

Àrea de 
Nova York

Àrea de 
Nova York

Àrea de 
Nova York

–
Família voluntària
14–18 anys

–
Família voluntària
14–18 anys

–
Família voluntària
14–18 anys

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol2 

 
––––––––

26 juny al 25 juliol > 3.600 €
Família PC 4 setmanes

Setmana extra* + 520 €
–

*Tornada sense monitor i possible extra 
cost canvi data de tornada.

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–
> 5 excursions dia sencer1  

>  5 activitats en grup1

––––––––
26 juny al 25 juliol > 4.350 €

Família PC 4 setmanes

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–
> 4 excursions dia sencer1

> 2 o 3 activitats de 
voluntariat/setmana  

––––––––
26 juny al 25 juliol > 4.350 €

Família PC 4 setmanes

––––––––
1 USD = 0,88 €

La immersió total en 
una família volun-
tària és l’opció ideal 
per aquells que bus-
quen una integració 
al país i l’idioma. 
Integrant–te en el 
dia a dia de la teva 
família el teu anglès 
millorarà espectacu-
larment i aprendràs 
un munt de coses 
sobre el país.

Els participants pas-
sen dies íntegrament 
amb les famílies i 
no es fan trobades 
acadèmiques, que 
se substitueixen per 
activitats i visites.

Els participants pas-
sen dies íntegrament 
amb les famílies, 
participen en tasques 
de voluntariat i rea-
litzen una excursió 
per setmana.

La família 
La teva família et 
sorprendrà i podràs 
comentar–los les 
incidències del dia. 
Serà una lliçó con-
tínua d’anglès. Has 
de ser conscient que 
formaràs part de la 
seva vida quotidiana, i 
per això has de ser un 
noi o una noia força 
independent.

5 excursions dia 
sencer1

Nova York. Dia de 
platja. Partit beisbol. 
Parc d’Atraccions. Dia 
de compres (mall).

5 activitats en grup1

Festes. Visites d’inte-
rès. Barbacoes. Platja. 
Esports.

– Total Immersion

– Immersion Plus

– Immersion + Volunteering

4 excursions dia 
sencer1

Nova York. Dia de 
platja. Partit beisbol. 
Parc d’Atraccions. Dia 
de compres (mall).

2/3 activitats de 
voluntariat per 
setmana  
Clean Parks.  
American Car Wash. 
Nursing Homes...
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Inclou excursió d'una nit 
a Chicago (coincidint 
amb el vol de tornada). 

Michigan
Família voluntària
14–18 anys

12.000
habitants a Niles

58.000 km 2
superfície del Llac Michigan

159 km
est de Chicago

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2
–
> 12 sessions setmanals trobades 
    no acadèmiques d’anglès
> 3 o 4 activitats mig dia/setmana1

> 3 excursions dia sencer1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
26 juny al 23 juliol > 4.280 €
Família PC 4 setmanes
–
22 juliol al 18 agost > 4.280 €
Família PC 4 setmanes

––––––––
1 USD = 0,88 €

3 o 4 activitats mig dia/setmana1

Platja i barbacoa. Cinema. Bitlles. 
Karting. Laser Tag. Visites locals. 
Festes.

3 excursions dia sencer1

Michigan’s Adventure. Deep River 
Water Park. Michigan City i Light-
house Outlet Mall.

Excursió final a Chicago 
Amb estada d'una nit.

Activitats de tarda i vespre1

Welcome party. Bitlles. Pícnics. Com-
pres. Visites locals. Piscina. Barbacoa. 
Farewell party.

Àrea de 
Grans Llacs
–American Project

"Un programa molt autèntic i variat, amb activitats per 
a tots els gustos. Hem descobert la cultura americana de 
tantes formes diferents que estic segura d’haver conegut els 
seus valors, com l’esperit familiar i l'espontaneïtat.  
Una experiència que ens acompanyarà durant molts anys."

–––– Berta Coll

És el programa  
clàssic de família vo-
luntària. La integra-
ció en família és el 
punt més important 
però aquesta s’alterna 
amb una sèrie de tro-
bades acadèmiques 
sense arribar a ser 
classes tradicionals.

Localització 
Aquest programa es 
du a terme en una 
comunitat de l’estat 
de Michigan o
d’altres estats 
veïns. L’any 2018 la 
comunitat va ser Niles 
(12.204 habitants).

Califòrnia
Família voluntària

14–18 anys

58
núm. comtats de Califòrnia

21º C
temperatura mitjana de juliol

240 km
de Los Angeles

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 

–
> 12 sessions setmanals de trobades 

    no acadèmiques d’anglès
> 8 excursions 9h a 17h1

> 3 visites  9h a 12h1

> 2 excursions d’11h a 22h1

> Excursió 2 dies a Disneyland
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
26 juny al 25 juliol > 4.410 €

Família PC 4 setmanes

––––––––
1 USD = 0,88 €

8 excursions 9h a 17h1

Solvang & Santa Ynez. Avila Beach. Santa 
Maria. Pismo Beach & Outlet. Refugio Be-
ach. UCSB & Goleta Beach. Santa Barbara. 
Jalama Beach.

3 visites 9h a 12h1

Lompoc. Purissima Mission.Venice Beach.

2 excursions 11h a 22h1

Los Angeles & Santa Monica. San Luis 
Obispo & Morro Bay.

Excursió 2 dies a Disneyland i Universal 
Studios
El programa inclou una excursió de dos dies 
amb nit d’hotel i visites als dos parcs.

Activitats de tarda i vespre1

De dilluns a divendres de 13h a 16h. Welcome 
party. Pícnics. Compres. Visites locals a llocs 
d’interès. Farewell party. Piscina. Barbacoa a 
la platja. Cinema. Fires i mercats. Voluntariat.

Els programes de família voluntària són la 
millor opció per conèixer el país, practicar 
l’anglès, madurar i fer nous amics. Són per-
fectes per als nois i noies que busquen “alguna 
cosa més” i una oportunitat única de practicar 
intensament l’idioma.

Localització 
L’any 2018 la comunitat va ser Lompoc (41.103 
habitants).

Àrea de 
Los Angeles

–American Project

Excursió de dos dies 
a Disneyland i 

Universal Studios.

––––––––
Valoració hospitalitat

Excel·lent 86,67%
Molt bé  13,33%

––––––––
Valoració excursions

Excel·lent 53,3%
Molt bé  40%
Bé  6,67%

87+13+q 53+40+7+q
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––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–
> 20 classes setmanals d’anglès + 5 

     classes d’anglès pràctic fora de l’aula
> 3 excursions mig dia/setmana1 
> 1 excursió dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
30 juny al 14 juliol > 3.710 €  

Residència PC 2 setmanes

–
30 juny al 21 juliol > 4.560 €  

Residència PC 3 setmanes

–
30 juny al 28 juliol > 5.300 €  

Residència PC 4 setmanes

––––––––
1 CAD = 0,67 €

3 excursions mig dia/setmana1

Festa en vaixell al llac Ontario. CN Tower. High Park. Art 
Gallery (AGO). Harbourfront. Royal Ontario Museum. 
Eaton Centre.

1 excursió dia sencer/setmana1

Wasaga Beach & Blue Mountain. Cascades del Niàgara. 
Wonderland.

Activitats de tarda i vespre1 
Bàsquet. Futbol. Gimnàstica. Zumba. Estampació de 
samarretes. Discoteca. Jocs. Visites culturals. Festivals. 
Karaoke. Cinema. Fira de ciències.

Trinity
College

Toronto, Ontario
Residència
14–18 anys

“Aquest era el meu primer any viatjant sol. Al 
principi no les tenia totes però només arribar a 
l’aeroport vaig veure que m’ho passaria molt bé. Els 
monitors, han estat molt amables des del primer dia 
i en tots els moments. Les activitats molt divertides i 
les excursions molt interessants. Les classes eren d’un 
nivell apropiat i molt completes.”

2.800.000
habitants

1851
any de la fundació

2,6 km
d’Old Toronto

––––––––
Participants 20184

Uns 120 participants 
depenent de la set-
mana.  
Alemanys, francesos, 
brasilers, mexicans, 
italians, russos…

–––– Marc Roset

Canadian Camps
Swallowdale/Lakefield

Ontario
Campaments
7–17 anys

––––––––

trasllats aeroport a/t 
–
> Allotjament en residència PC 1 
> 5 sessions diàries d’activitats

Swallowdale: 
Arribades 30 juny, 7, 14, 21 o 28 juliol
Residència PC 2 setmanes > 2.430 € 
Residència PC 3 setmanes > 3.400 € 
Residència PC 4 setmanes > 4.220 €
El programa acaba el 10/8

Lakefield: 
Arribades 30 de juny, 
7, 14,  21, 28 juliol o 4 agost 
Residència PC 2 setmanes > 2.750 € 
Residència PC 3 setmanes > 3.850 € 
Residència PC 4 setmanes > 4.820 € 
El programa acaba el 17/8

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t 
monitor/a de vol anada2

–
> Allotjament en residència PC 1 

> 5 sessions diàries d’activitats 
––––––––

30 juny al 14 juliol (2 setmanes) 
Swallowdale Camp > 3.460 €

Lakefield Camp > 3.780 €
–

30 juny al 21 juliol (3 setmanes) 
Swallowdale Camp > 4.610 €

Lakefield Camp > 5.060 €
–

30 juny al 28 juliol (4 setmanes) 
Swallowdale Camp > 5.430 €

Lakefield Camp > 6.030 €

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

Espectaculars 
campaments al 
Canadà amb nois 
i noies canadencs i 
d’arreu del món. 

Swallowdale 
Camp 
– 
7 a 15 anys 
Muskoka. Ontario. 

Esports aquàtics: 
caiac, pesca, vela, 
paddle board... 
Esports de terra: 
tir amb arc, hoquei, 
fitness, futbol, super-
vivència. 
Art i moviment: 
dansa, art dramàtic 
i ioga. 
Especialitats: 10 
sessions d’anglès.

Lakefield 
Camp 
– 
9 a 16 anys 
Lakefield. Ontario.

Esports aquàtics: 
piragüisme, caiac,
vela, windsurf i 
natació.  
Esports de terra: 
tir amb arc, bàsquet, 
vòlei platja, bicicleta, 
futbol i tennis. 
Art i moviment: 
arts&crafts, dansa, 
art dramàtic i 
guitarra. 
Especialitats: 10 
sessions d’anglès o 
d’anglès a través del 
teatre. 

Dos campaments espectacu-
lars amb 33 i 75 anys d’història 
d’aquells que tots tenim gravats 
al cap. Llacs de somni, àmplies 
zones verdes, vida a l’aire lliure i 
les activitats més interessants.

 Afegeix vol i 
acompanyament  

Leader in Training–17 anys
Lakefield Camp (7 al 27 juliol)

Els participants del darrer any fan el pro-

grama Leader in Training on fan tasques 

d’ajudant de monitor.

Mateix preu que en la inscripció direc-
ta al campament + vol + monitor de 

vol + gestió + assegurança

Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+150 €/set-
mana, amb assegurança inclosa) 
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 Joves – 32  Joves – 33

1 excursió mig dia/setmana1 
Crawford Lake. Ràfting. Shopping. St. 
Jacobs Farmer Market. Grand River 
canoeing.

1 excursió dia sencer/setmana1 
Cascades del Niàgara. Grand Bend Beach. 
Toronto. Wonderland (la Disneyland 
canadenca).
 
Activitats de tarda i vespre1 
Esports: bàsquet, futbol, beisbol, frisbee, 
vòlei. Pícnic. Zumba. Minigolf. Pati-
natge sobre gel. Bitlles. Piscina. Barbacoa. 
Cinema.

Àrea de 
Toronto

Ontario
Família
14–18 anys

134.000
habitants

99
parcs a la ciutat

103 km
sud–oest de Toronto

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2

–
> Abonament transport urbà 
> 15 trobades acadèmiques setmanals 
    d’anglès
> 1 excursió mig dia/setmana1

> 1 excursió dia sencer/setmana 1
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
26 juny al 17 juliol > 3.940 € 
Família PC 3 setmanes 
– 
26 juny al 24 juliol > 4.210 €    
Família PC 4 setmanes

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

“He conegut gent magnífica amb 
qui espero mantenir l’amistat  
per sempre”

–––– Pol Floriach

Aquest programa es duu 
a terme en comunitats 
de mida mitjana (uns 
100.000 habitants), 
en una àrea no gaire 
allunyada de Toronto, i 
combina a la perfecció 
la integració familiar, 
les classes d’anglès i les 
activitats i excursions 
més interessants.

Localització 
Es preveu que la comu-
nitat sigui Cambridge 

(129.920 habitants).
La família. 
Curs d’anglès o fran-
cès amb estada en fa-
mília de parla anglesa 
o francesa a triar de 
forma independent 
de l’idioma de les 
classes.

Excursions dia sencer 1

2 excursions en 3 setmanes i 3 en 4 setmanes.
Quebec City. Ottawa. Sugar Shack i planta-
ció de fruits vermells.

2 visites de tarda /setmana 1
Montreal City Tour. Fine Arts Museum. 
Science Centre. Mont Royal. Little Italy. Jean 
Tallon Market. Old Montreal Tour. Montreal 
History Museum. CBC Television.

Activitats de tarda i vespre1

Classes de cuina. Electricity workshop. Pati-
natge sobre gel. Jet boating. Kickboxing. Bubble 
soccer. Rocòdrom. Impro class. Esports diversos 
Cinema. Karaoke. Discoteca. Festes. Laser 
Quest. World Student Day. Food Truck Festival. 
Jazz festival.

Dawson 
College

Montreal, Quebec
Família

13–17 anys

1.700.000
habitants

1642
any de fundació

5 km
del Vieux Montreal

–––––––– 
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2

– 
> Abonament transport urbà

> 15 classes setmanals d’anglès 
o francès a escollir

> 2 visites de tarda /setmana 1 

> Excursions dia sencer 1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
29 juny al 21 juliol > 3.995 €

Família PC. 3 setmanes
–

29 juny al 28 juliol > 4.660 €
Família PC. 4 setmanes

–––––––– 
1 CAD = 0,67 €

––––––––
Participants 2018 4

Entre 50 i 90 estudi-
ants depenent de la 
setmana. 
Russos, italians, brasi-
lers, xinesos, mexicans, 
francesos, alemanys, 
suïssos...

“El programa a Dawson College dóna l’oportunitat 
d’integrar-se plenament a la cultura canadenca i també 
conèixer els costums de la regió de Quebec, amb una 
personalitat pròpia. Aprendre i practicar anglès o francès amb 
estudiants de tot el món mentre es gaudeix d’un gran nombre 
d’activitats originals i divertides.”

–––– Clara Almazán (monitora 2018)

Anglès o francès a les 
classes i/o a la família
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––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 15 classes setmanals d’anglès 
> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1 

––––––––
9 juliol al 23 juliol > 2.680 €
Residència PC 2 setmanes
–
9 juliol al 30 juliol > 3.520 €
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup,
ni monitor, ni vol)

Arribada 
16 o 23 juliol 
Residència PC 2 setmanes > 2.560 €
Setmana extra + 680 €
El programa acaba el 6/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Mayfield
School

Mayfield, East Sussex 
Residència
10–15 anys

3.718
habitants

1864
any de la fundació

79 km
sud–est de Londres

1 excursió dia sencer/setmana 1  
Londres. Brighton. Canterbury. Tunbridge 
Wells.

Activitats de tarda i vespre 1  
Esports diversos: bàsquet, futbol, bàdminton, 
críquet, netball. Piscina. Taller d’Art i manuali- 
tats. Ioga. Music Workshop. Percussió amb el 
cos. Photo Hunt. Interpretació. Harry Potter 
Quiz. Jocs. Festes.Treasure Hunt. Karaoke. 
Talent Show. Tennis taula. Tornejos esportius. 
Cinema. Murder Mystery Night.

–––––––– 
Participants 2018 4 
Entre 44 i 131 estudi-
ants, depenent de la 
setmana. 
Russos, austríacs, 
italians, xinesos.

“Tot ha estat completament nou, i a sobre jo sóc molt 
vergonyosa i creia que no faria cap amic. En canvi, he 
conegut un munt de gent, tant del meu país com d’Itàlia, 
Xina, Àustria ... Ha estat una nova etapa de la vida i he 
après a socialitzar-me de maneres diferents.”

–––– Aran Ponsa

f.k.a. St. Leonards School

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> 25 classes setmanals d’anglès

(de 9h a 11:05h i d’11:30h a 12:50h) 
> 1 excursió dia sencer/setmana 1

> Activitats de tarda i vespre 1

––––––––
3 juliol al 16 juliol > 3.420 €  

Residència PC 2 setmanes
–

3 juliol al 23 juliol > 4.390 €  
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup, ni monitor, ni vol)

Arribada 
17 juliol

Residència PC 2 setmanes  > 3.150 €  
El programa acaba el 30/7

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Epsom
College

Epsom, Surrey
Residència
10–16 anys

31.000
habitants

1855
any de la fundació

29 km
sud de Londres

Companyes i companys anglesos a l’aula! 
Trinity Exam (nivells 1 a 9).

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 45 i 65 estudi-
ants, depenent de la 
setmana.
Francesos. russos, 
xinesos, italians,  
hongkonguesos, 
kazakhs, alemanys, 
georgians.

1 excursió dia sencer/setmana1

Londres, Brighton. Oxford. Canterbury.

Activitats de tarda i vespre1

Tres sessions diàries entre les 14h i les 17h a 

triar entre tennis, voleibol, esquaix, futbol, fris-

bee, waterpolo, teatre, dansa, zumba, piscina, 
sortides per la ciutat, etc. Discoteca, shows, 
cinema, barbacoes, karaoke, jocs, pintura...

L’Epsom College, fundat fa 166 anys, és un dels col·legis 
més impressionants d’Anglaterra i compta amb unes 
instal·lacions d’altíssim nivell. Amb més de 30 hectàrees de 
terreny, la seva ubicació, en ple camp però només a mitja 
hora de Londres, és veritablement privilegiada.

Instal·lacions més rellevants.
Teatre. Centre d’art. Biblioteca. Piscina olímpica. Camp d’ho-
quei. 20 pistes de tennis. 10 pistes d’esquaix i poliesportiu 
amb dues pistes de bàsquet. Rocòdrom. Centre de fitness. 
Camps de futbol, rugbi, criquet, velòdrom, etc.

Art i disseny/Performing Arts/ 
Fotografia/Tennis > +330 €/setmana

9h per setmana 

Mobile Apps/Robòtica/Coding games 
> +390 €/setmana

 9h per setmana
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––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> 15 classes setmanals d’anglès 
> 1 excursió mig dia/setmana1

> 2 excursions dia sencer/setmana 1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
3 juliol al 17 juliol > 3.030 €  
Residència PC 2 setmanes
–
3 juliol al 24 juliol > 3.720 €  
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup,  
ni monitor, ni vol)

Arribada 
10, 17, 24 o 31 de juliol  
Residència PC 2 setmanes > 2.710 € 
Setmana extra + 760 €
El programa acaba el 14/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Oundle 
School

Oundle, Northamptonshire
Residència
10–14/14–17 anys

5.000
habitants

1556
any de la fundació

140 km
nord de Londres

Una de les escoles 
de més prestigi del 
Regne Unit.

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 400 estudiants, de-
penent de la setmana.
Russos, portuguesos, 
italians, xinesos, colom-
bians, letons, turcs.

2 excursions  dia sencer/setmana 1

Cambridge (inclou entrada al Kings Colle-
ge). Londres (inclou London Eye i sopar). 
Warwick Castle (inclou entrada al castell ) i 
Stratford Upon Avon. Thorpe Park . Parti-
cipants de tres setmanes afegiran: Liverpool 
(inclou entrada al museu dels Beatles), St 
Albans & Harry Potter Studio.

1 excursió mig dia/setmana1

Peterborough. Stamford.

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports: futbol, bàsquet, vòlei, tennis... 
Touch rugbi. Haka. Arts and Craft. Sessions 
preparatòries excursions. Construcció de 
monuments. Preparació d’experiments cien-
tífics. Discoteca. Jocs. Mystery Challenge. Code 
Breaking Evening. Karaoke. Cerimònia de 
certificació. Festes.

“Han estat els millors quinze dies de la meva vida, he conegut a 
gent maquíssima, molts d’ altres països, i sobretot he conegut a 
gent que s’han convertit en amics de veritat. M’ha encantat el 
poble en el que hem estat i sobretot les instal·lacions. Una nova 
cultura que m’ha encantat. I la millor monitora que ens podia 
tocar, l’any que be vull repetir.”

–––– Alex Roura

Haileybury
School

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> 15 classes setmanals d’anglès

> 1 excursió mig dia/setmana 1 
> 1 excursió dia sencer/setmana 1 

> Activitats de tarda i vespre1 
> Nit de musical  a Londres

––––––––
8 juliol al 22 juliol > 3.160 €

Residència PC 2 setmanes
–

8 juliol al 28 juliol > 3.870 €
Residència PC 3 setmanes

–
8 juliol al 4 agost > 4.620 €
Residència PC 4 setmanes

–
22 juliol al 4 agost > 2.810 €

Residència PC 2 setmanes
–

22 juliol a l’11 agost > 3.690 €
Residència PC 3 setmanes

 

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Hertford, Hertfordshire 
Residència

10–14/14–17 anys

25.000
habitants

1862
any de la fundació

38 km
nord de Londres

1 excursió mig dia/setmana 1  
Hertford. St Albans. Londres.

1 excursió dia sencer/setmana 1  
Londres. Cambridge. Windsor.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports: tennis, futbol, bàsquet, vòlei, bàd-
minton. Activitats artístiques. Piscina.Teatre. 
Jocs. Barbacoa. Cinema. Discoteca.

Únic grup d’espanyols.
Musical a Londres!!!

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 300 i 400 estu-
diants, depenent de la 
setmana.
Kazakhs, russos, italians, 
txecs, letons, turcs, grecs, 
japonesos, xinesos.

“M’ha encantat conèixer més persones, no només del nostre 
país i poder practicar anglès amb ells de forma divertida i no 
només dins de classe. Les classes no s’han fet massa llargues i les 
excursions m’han encantat.”

–––– Manuel Peiró

Harry Potter Tour > + 85 € 
places limitades. 

–

8 al 19 juliol o 29 juliol al 9 agost

Academic English  > + 190 €  
(14-17 anys)  

8 sessions de 45 minuts/setmana. 
–

8 al 19 juliol o 29 juliol al 9 agost

Exam Preparation Course  
(FCE) > + 190 €  
(14-17 anys) 6 hores/setmana.

–

8, 22 o 29 juliol (mínim 2 setmanes)

Tennis
1:1 > + 235 €/setmana 
1:7 > + 160 €/setmana 
+3 sessions/setmana.  

Professors de la LTA. 
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Saint Felix
School

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> 15 classes setmanals d’anglès 
> 1 excursió dia sencer/setmana1 
> 1 excursió mig dia/setmana 1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
9 juliol al 23 juliol > 2.590 €  
Residència PC 2 setmanes
–
9 juliol al 30 juliol > 3.130 €  
Residència PC 3 setmanes

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Southwold, Suffolk
Residència
11–14/15–17 anys

1.000
habitants

1987
any de la fundació

189 km
nord-est de Londres

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 60 estudiants 
brasilers, italians, por-
tuguesos, francesos, 
japonesos.

1 excursió dia sencer/setmana1

Londres. Cambridge.

1 excursió mig dia/setmana 1

Norwich. Great Yarmouth. 

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports: tennis, futbol, bàsquet, vòlei, bàd-
minton, rugbi, rounders. Ioga. Danses celtes. 
Tallers artístics. Ioga. Teatre. Taller preparació 
de les excursions. Pesca de crancs. Discoteca. 
Jocs. Cinema.

“El curs a Anglaterra m’ha servit per aprendre 
anglès pero sobretot per conèixer gent d’altres països 
i passar-m’ho bé gaudint en tot moment. Gràcies a 
tothom de la residència!”

–––– Martina Jordà

Extra anglès* 8 hores > + 140 €/setmana
Equitació* 8 hores > + 250 €/setmana
Teatre* 8 hores > + 150 €/setmana
Ioga* 8 hores > + 170 €/setmana
*requereix un mínim d’inscrits per setmana

Amb opció 
d’equitació, actuació, 
anglès intensiu o ioga.

Christ’s
Hospital

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> 15 classes setmanals d’anglès 

> 1 excursió mig dia/setmana 1 
> 1 excursió dia sencer/setmana 1  

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
3 juliol al 17 juliol > 2.890 €

Residència PC 2 setmanes
–

3 juliol al 24 juliol > 3.680 €
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup,

ni monitor, ni vol)

Arribada 
10, 17, 24 o 31 de juliol

Residència PC 2 setmanes  > 2.640 €
Setmana extra + 740 €

El programa acaba el 14/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Horsham, West Sussex
Residència

 11–17 anys

55.000
habitants

1552
any de la fundació

74 km
sud–oest de Londres

1 excursió mig dia/setmana 1  
Horsham. Arundel.

1 excursió dia sencer/setmana 1  
Cambridge. Londres. Brighton.

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports: futbol, rugbi, tennis, dodgeball, volei-
bol, bàdminton. Piscina. Taller d’art. Fotogra-
fia. Ioga. Nature walk. Teatre. Music workshop. 
Jocs. Discoteca. Concursos. Cinema. Karaoke. 
Talent Show. Murder Mystery.

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns  350 participants.
Italians, xinesos, russos, 
mexicans, grecs…

“Aquesta experiència m’ha ajudat a ser més independent i alhora 
a comunicar-me en anglès amb més seguretat.”

–––– Claudia Mallafré
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Cheltenham
College

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> 15 classes setmanals d’anglès 
> 1 excursió mig dia/setmana 1

> 2 excursions dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
3 juliol al 17 juliol > 3.000 €  
Residència PC 2 setmanes
–
3 juliol al 24 juliol > 3.790 €  
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup, 
ni monitor, ni vol)

Arribada 
10, 17, 24 o 31 juliol 
Residència PC 2 setmanes > 2.510 €  
Setmana extra + 740 €
El programa acaba el 14/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Cheltenham, Gloucestershire
Residència
10–14/15–17 anys

116.000
habitants

1841
any de la fundació

153 km
nord-oest de Londres

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 245 estudiants.
Xinesos, francesos, ita-
lians, mexicans, turcs, 
iranians, russos…

1 excursió mig dia/
setmana 1

Costwold Wildlife 
Park. Gloucester. Strat-
ford-upon-Avon. 

2 excursions dia sen-
cer/setmana1

Londres. Oxford. Bath. 
Bristol.

Activitats de tarda i 
vespre 1 
Esports diversos: 
bàsquet, tennis, futbol, 
hoquei, vòlei, touch rug-
bi, bàdminton, criquet. 
Ball. Piscina. Ultimate 
frisbee. Teatre. Arts 
and crafts. Discoteca. 
Cinema. Jocs. Karaoke. 
Tornejos esportius.

“Anar a Cheltenham ha estat una de les millors experiènces que he 
viscut fins ara. He fet amics de tots els països. He millorat el meu 
anglès. M’ha sorprès la bona relació que hem tingut malgrat les 
nostres diferències culturals. M’han encantat les excursions, sobretot 
la d'Oxford. Ho tornaria a repetir una i mil vegades!”

–––– Minerva Jurado

3 al 17 de juliol o 17 al 31 de juliol

Intensive English 
6 h/setmana > + 120 € (2 setmanes) 
Performing Arts
9 h/setmana > + 130 € (2 setmanes) 
Harry Potter Programme 

6 h/setmana > + 210 € (2 setmanes) 

Amb opció d’actuació, anglès 
intensiu o curs Harry Potter. 

Christ
College

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> 15 classes setmanals d’anglès 

> 1 excursió mig dia/setmana 1

> 3 excursions dia sencer 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
7 juliol al 21 juliol > 2.670 €

Residència PC 2 setmanes

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Brecon, País de Gal·les
Residència

 12–17 anys

7.900
habitants

1541
any de la fundació

280 km
oest de Londres

1 excursió mig dia/
setmana 1  
Big Pit. Hereford. St 
Fagans.

3 excursions dia sencer 1
Bath. Cardiff. Bristol

Activitats de tarda i 
vespre 1 
Jocs de piscina. Taller 
artístic. Visita local. 
Tennis, bàsquet, futbol, 
voleibol, bàdminton, 
rounders. Hip hop. Sum-
mer Fair. Jocs. Discoteca. 
Cinema. Jocs. Talent 
Show. Lip Sync.

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 122 estudiants. 
Uzbecs, francesos, 
italians, portuguesos.

“Estic segura que inoblidable és la paraula perfecta 
per descriure aquesta experiència. Considero que 
és una oportunitat única que t’enriqueix en tots els 
aspectes. No només millores el teu nivell d’anglès, que 
és el principal objectiu, sinó que a més vius moments 
especials amb persones increïbles (...) Mai oblidaré els 
dies que he passat aquí.”

–––– Ariadna Álvarez

Tennis* 8 hores > + 160 €/setmana 
Bàsquet* 8 hores > + 150 €/setmana 

Futbol* 8 hores > + 120 €/setmana 
*requereix un mínim d’inscrits per setmana

Classes opcionals de 
tennis, bàsquet o futbol.
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GRAN BRETANYA GRAN BRETANYA

 Joves – 43 Joves – 42

Newnham
College

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> 15 o 21 classes setmanals d’anglès  
    segons opció triada 
> 1 excursió dia sencer/setmana1 

> The Big Weekend (13 o 14 juliol)
> Activitats de tarda i vespre 1 

––––––––
30 juny al 14 juliol > 3.350 €  
Residència PC 2 setmanes
–
30 juny al 21 juliol > 4.270 €  
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup, 
ni monitor, ni vol)

Arribada 
7, 14, 21, 28 juliol, 4 o 11 agost   
Residència PC 2 setmanes > 2.800 €
Setmana extra + 960 €
El programa acaba el 25/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Cambridge, Cambridgeshire
Residència
16–19 anys

124.000
habitants

31
número de colleges a la universitat

98 km
nord de Londres

–––––––– 
Valoració monitor  
acompanyant
Excel·lent 71,43%
Molt bé 21,43% 
Bé 7,14%

–––––––– 
Valoració professors/es
Excel·lent 21,43%
Molt bé 57,41%
Bé 21,43%

1 excursió dia sencer/setmana1

Londres. Brighton. Windsor Castle.

The Big Weekend (13 o 14 juliol)
Festival de música, concerts, atraccions i focs.

Activitats de tarda i vespre 1 
Bàsquet, futbol, rugbi, bàdminton, tennis.  
Aeròbic. Punting. Piscina. Decoració de  
pastissos. Visites temàtiques per la ciutat.  
Manualitats. Cinema. Discoteca.

Intensive English
+6 hores/setmana (inclòs en el preu).

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 100 i 200 estu-
diants depenent de la 
setmana.
Italians, francesos, 
turcs, xinesos, ale-
manys, russos...

The big weekend:
Festa, música i focs 
d’artifici a Cambridge!

21+21+58+q 72+21+7+q
Epsom Elite

Sports Camp

Epsom, Surrey
Residència
10–15 anys

31.000
habitants

1855
any de la fundació

29 km
sud de Londres

– Esports professionals

Programa professional de 
golf, futbol, tennis, dansa o 
bàsquet + anglès opcional.

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> 25 sessions setmanals d’entrenament 

professional de golf, futbol, tennis, 
dansa o bàsquet 

> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
3 juliol al 17 juliol > 3.430 €

Residència PC 2 setmanes
–

3 juliol al 24 juliol > 4.530 €
Residència PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup,

ni monitor, ni vol)

Arribada 
10 o 17 de juliol 

Residència PC 2 setmanes  > 3.070 €
Setmana extra + 990 €

El programa acaba el 31/7

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursió dia sencer/
setmana 1  
Londres.

Activitats de tarda i 
vespre 1 
Els participants que no 
han escollit l’opció de 
classes d’anglès practi-
quen diversos esports de 
forma lúdica entre les 
16 h i les 18:30 h. Cine-
ma. Discoteca. Jocs.

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 45 estudiants 
francesos i italians.

“El millor del programa van ser les classes de dansa i 
les amistats que vam poder fer.”

–––– Júlia Andreu

Classes d’anglès
16h a 18:30h > + 80 €/setmana

“M’ho he passat molt bé les tres setmanes del campus 
però el que més m’ha agradat ha estat l’excursió a 
l’Emirates Stadium”

–––– Eric Ripol
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GRAN BRETANYA GRAN BRETANYA

 Joves – 45 Joves – 44

Clayesmore
School

Blandford Forum, Dorset
Residència
9–14 anys

Seaford
College

Petworth, West Sussex
Residència
10–16 anys

Worth
School

Crawley, West Sussex
Residència
10–16 anys

Oundle
School

Oundle, Northamptonshire
Residència
11–17 anys

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t 
monitor/a de vol a/t 2

–
> 30 sessions setmanals de la combinació 

triada (esport, dansa, música i/o anglès) 
> 2 excursions dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre 1

––––––––
7 al 21 juliol > 3.760 €  

Residència PC 2 setmanes
–

7 al 28 juliol > 5.300 €  
Residència PC 3 setmanes

––––––––
1 GBP = 1,12 €

 Afegeix vol i 
acompanyament  

Mateix preu que en la inscripció direc-
ta al campament amb vol + monitor de 

vol + gestió + assegurança

––––––––
> Allotjament en residència PC 1 

> 30 sessions setmanals de la combinació 
triada (esport, dansa, música i/o anglès) 

> 2 excursions dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre 1

Arribades 
Clayesmore: 7,14 o 21 juliol 

El programa acaba el 27/7
Seaford: 7, 14, 21, 28 juliol, 4 o 11 agost

El programa acaba el 17/8 
Worth: 7, 14, 21, 28 juliol o 4 agost

El programa acaba el 10/8 
Oundle: 30 juny, 7, 14, 21 o 28 juliol

El programa acaba el 3/8
 

Residència PC 2 setmanes > 2.780 € 
Residència PC 3 setmanes > 4.170 € 

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+150 €/set-

mana *, amb assegurança inclosa) 

2 excursions dia 
sencer/setmana1

Bath, Brighton, 
Oxford, Cambridge, 
Thorpe Park, Ches-
sington World of 
Adventures. Futbol: 
Emirates Stadium.

Activitats de tarda i 
vespre1

Barbacoes. Discote-
ca. Karaoke. Jocs.

Tennis
Clayesmore/Seaford/Worth/Oundle
Entrenaments diferenciats per nivells. Servei, 
aproximacions a la xarxa, cop de dreta, cop 
de revés, deixada, restada... Aspectes físics. 
Posició dels peus. Tàctica. Etiqueta, cura 
personal, fitness i dieta. Es realitzen tornejos 
individuals i de dobles.

Equitació 
Clayesmore/Worth/Oundle
Entrenaments diferenciats per nivells. 1,5 h/
dia als estables. Els participants elementals 
aprenen a controlar el cavall, el trot, el galop, 
el salt... Els participants de més nivell, a més, 
aprenen nous aires com el passeig, els passos, 
les posicions del cos. Obstacles. Ajudes. 
Neteja, treball i control dels estables. Es fan 
sortides i competicions.
+210 €/setmana

Futbol (Arsenal Soccer Schools) 
Clayesmore/Seaford/Worth/Oundle
Entrenaments diferenciats per nivells. 
Control de la pilota, rematada, regat, passi, 
atac, defensa i treballs en grup... També es 
fan mini-lligues, proves físiques i partits amb 
equips locals. 

Golf 
Seaford
Tirs de llarg recorregut, joc curt, bunker i 
putting. També és treballa l’actitud mental, 
l’etiqueta i el joc competitiu. Visitem diferents 
camps adequats al handicap de cada partici-
pant.
+60 €/setmana

Bàsquet
Oundle
Instrucció fonamental; conferències; mini
competicions; tir lliure; i d’altres. L’objectiu és 
desenvolupar noves habilitats i/o
millorar les habilitats existents. 

Rugbi (12-16 anys)
Worth
Es treballen tant tècniques individuals com 
d’equip. Passades. Posició del cos incloent-hi 
consells de protecció. Posicionament de joc. 
Placatge. Touche. Assaigs. Transformació. 
Tipus de xut. Driblatge. Es fan entrenaments 
2v1 i es juguen partits.

Dansa
Clayesmore/Seaford/Worth/Oundle
Pop, jazz i dansa contemporània.
Aspecte creatiu: inspirar i crear de la core-
ografia fins a la producció final. Es crea un 
dance motif i es treballa sobre la repetició, la 
durada, el desenvolupament. Control de l’es-
pai, l’escena, la llum, etc. Aspecte teatral: cada 
cap de setmana es representa un espectacle. 

Hoquei
Seaford/Worth
A cada sessió els estudiants fan diferents 
exercicis tècnics que tenen com a objec-
tiu millorar la condició física, l’agilitat i la 
prepació per a partits competitius i reals. Un 
partit diari.
Entrenaments diaris en habilitats secundàries 
i individuals, la seva comprensió del joc i les 
pràctiques més intenses.

Música
Vocal: Clayesmore/Seaford/Worth
Instrumental: Seaford/Worth
Interessant programa en col·laboració amb 
Eton Place Music Company. Sessions indi-
viduals i en grup d’instruments i/o veu. Es 
realitzen també representacions públiques i 
gravacions.
Nota: lloguer d’instruments opcional + 60 € /
setmana

Pots triar entre tres opcions:
One Specialist Option. Golf o futbol. Al matí es fan 3 hores d’entre-
nament professional i competició de l’esport escollit. A la tarda s’inci-
deix en la tècnica i es realitza un entrenament avançat i individualitzat 
del mateix esport. Majors de 12 anys.

Two Specialist Option Programme. Al matí es fan 3 hores d’entrena-
ment professional en el primer esport o activitat escollida mentre que la 
tarda es dedica a fer les 3 sessions del segon esport, dansa o música.

English Plus Sport, Music or Dance. Al matí o a la tarda es fan 3 
hores de classes d’anglès i a l’altra meitat del dia 3 hores de l’esport 
escollit, música o dansa.

Tennis, golf, 
equitació, futbol, 
bàsquet, rugbi, 
dansa, hoquei, 
música.

Els programes esportius, de dansa i música 
que us oferim són uns dels més rigorosos 
que es poden trobar a escala mundial ja que 
estan ideats, dirigits i realitzats per professio-
nals autèntics.
La Clayesmore School va ser fundada l’any 
1896, el Seaford College al 1884, la Worth 
School al 1933 i l’Oundle School al 1556. 
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GRAN BRETANYA GRAN BRETANYA

 Joves – 47 Joves – 46

Bede’s 
Prepara –
tory

Wind-
lesham
House

Lancing
College

Eastbourne, East Sussex
Residència
6–11 anys

Pulborough, West Sussex 
Residència
9–13 anys

Lancing, West Sussex
Residència
13–18 anys

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Little Explorers.  
Capacitat 70 participants

Ratio d’adult responsable per estudiants 1:3. Classes especialment enfoca-
des als més joves amb un màxim de 10 participants per classe. Activitats de 
tarda com esports, cuina, arts marcials, pintura amb sorra, teatre, gimnàs-
tica, dansa, natació i d’altres. Activitats de vespre com percussió, disco-
teca, jocs, música, karaoke, etc. Dimecres visites de mig dia i excursions 
dissabtes i diumenges. 

Activitats opcionals amb cost extra: equitació, natació, tennis, gestió d’ani-
mals, arts escèniques, futbol o ballet. 

English Plus 
Capacitat 230 estudiants. 

Classes amb mètodes molt pràctics i on els participants fan un projecte de 
recerca en grup que es presenta al final de cada setmana. El programa ofe-
reix la possibilitat d’afegir amb un cost extra, tres hores d’economia, 
literatura anglesa, relacions internacionals, management, matemà-
tiques o preparació pels exàmens de Cambridge. Activitats de tarda: 
esports com bàsquet, criquet, futbol, tennis, vòlei, hoquei o rugbi; cuina; 
entrenament físic; moda; dansa; teatre; aerobic; pintura; escacs, veu-cançó; 
natació; ioga; zumba; tennis-taula i d’altres. Activitats de vespre com festes a 
la piscina, discoteca, jocs, música, karaoke, etc. Dimecres visites de mig dia  i 
excursions dissabtes i diumenges. 

Activitats amb cost extra: equitació, futbol, golf, tennis, esports d’aventura, 
classes de vol, moda, cinema i animació, fotografia, dansa pop o masterchef.

Adventures in English 
Capacitat: 150 participants

A més de classes amb nivells des d’elemental fins a proficiency, el que fa 
d’aquest programa veritablement únic és la gran diversitat i qualitat de 
les activitats de tarda que es poden escollir: esports com bàsquet, criquet, 
futbol, tennis, hoquei o tag rugbi; cuina; circuit d’entrenament físic; disseny 
de moda; dansa; teatre; origami; pintura; veu-cançó; natació i d’altres. 
Activitats de vespre com festes a la piscina, discoteca, jocs, música, karaoke, 
etc. Dimecres visites de mig dia  i excursions dissabtes i diumenges. 

Activitats opcionals amb cost extra: equitació, futbol, tennis, dansa pop o 
arts escèniques.

Una escola concebuda com “una casa gran” 
construïda al 1895 amb inspiracions tudor i amb 
espectaculars vistes al mar. Ideal pels nens i nenes 
més joves del nostre catàleg  . 

Amb reminiscències de les Universitats d’Oxford 
i Cambridge, Lancing, fundada el 1848 corprèn 
pels seus majestuosos edificis d’estil gòtic. 

Fundada al 1837 la Windlesham House School 
és una escola de gran prestigi al Regne Unit per 
haver estat pionera en molts àmbits. La seva 
ubicació actual data del 1934. ––––––––

avió a/t + taxes3 

trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol 2

–
> 20 h setmanals d’anglès

> 1 excursió mig  dia/setmana1 o tallers 
>  2 excursions dia sencer/setmana1 

> Activitats de vespre1

 
––––––––

7 juliol al 21 juliol > 3.180 €
Residència PC 2 setmanes

7 juliol al 28 juliol > 4.510 €
Residència PC 3 setmanes

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol 2

–
> 22,5 h setmanals d’anglès

> 1 excursió mig  dia/setmana1 o tallers 
> 2 excursions dia sencer/setmana1 

 > Activitats de vespre1 

––––––––
30 juny al 14 juliol > 3.410 €

Residència PC 2 setmanes
30 juny al 21 juliol > 5.060 €

Residència PC 3 setmanes
––––––––
1 GBP = 1,12 €

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

2 excursions dia sencer/setmana1 

Londres, Brighton, Chichester, 
Worthing.

Activitats de vespre1 

African Drumming. Fashion Show. 
Jocs. Discoteca. Cinema. Karaoke. 
Festa a la piscina.

2 excursions dia sencer/setmana1 
Londres, Brighton, Chichester, 
Worthing.

Activitats de vespre1 
African Drumming. Fashion Show. 
Jocs. Discoteca. Cinema. Karaoke. 

2 excursions dia sencer/setmana1 
Londres, Eastbourne, Brighton, 
Hastings

Activitat     s de vespre1 
African Drumming. Fashion Show. 
Jocs. Discoteca. Cinema. Karaoke.

 Afegeix vol i acompanyament  
Mateix preu que en la inscripció directa al 

curs + vol + monitor + gestió + assegurança

 Afegeix vol i acompanyament  
Mateix preu que en la inscripció directa al 

curs + vol + monitor + gestió + assegurança

Bede’s Preparatory

Windlesham House

Lancing College

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 
assegurança inclosa) 

––––––––
trasllats aeroport a/t
–
> 20 h setmanals d’anglès
> 1 excursió mig  dia/setmana1 o tallers 
> 2 excursions dia sencer/setmana1 
> Activitats de tarda i vespre1 

––––––––
Arribades 
7, 14, 21 o 28 juliol
Residència PC 2 setmanes > 2.350 € 
Residència PC 3 setmanes > 3.530 € 
El programa acaba el 10/8

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 
assegurança inclosa) 
––––––––
trasllats aeroport a/t
–
> 22,5 hores setmanals d’anglès
> 1 excursió mig  dia/setmana1 o tallers 
> 2 excursions dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
Arribades 
30 juny, 7, 14, 21, 28 juliol o 4 d’agost 
Residència PC 2 setmanes > 2.690 € 
Residència PC 3 setmanes > 4.035 € 
El programa acaba el 17/8

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 
assegurança inclosa) 

––––––––
trasllats aeroport a/t
 –
> 17,5 hores setmanals d’anglès
> 1 excursió mig  dia/setmana1 o tallers 
> 2 excursions dia sencer/setmana1 

> Activitats de tarda i vespre1 

Arribades 
30 juny, 7, 14, 21, 28 juliol o 4 agost
Residència PC 2 setmanes > 2.580 € 
Residència PC 3 setmanes > 3.860 € 
El programa acaba el 17/8

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol 2 

 –
> 17,5 hores setmanals d’anglès

> 1 excursió mig  dia/setmana1 o tallers 
> 2 excursions dia sencer/setmana1 

> Activitats de vespre1

––––––––
30 juny al 14 juliol > 3.300 €

Residència PC 2 setmanes
30 juny al 21 juliol > 4.890 €

Residència PC 3 setmanes

 Afegeix vol i acompanyament  
Mateix preu que en la inscripció directa al 

curs + vol + monitor + gestió + assegurança
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GRAN BRETANYA GRAN BRETANYA

 Joves – 49 Joves – 48

Berkhamsted
School

Berkhamsted, Hertfordshire
Residència 9–17 anys
Família 12–17 anys

1541
any de la fundació

54 km
nord–oest de Londres

16.243
habitants

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 sessions setmanals de classes d’anglès 
> 1 excursió mig dia/setmana 1  
> 1 excursió dia sencer/setmana 1   
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
7 juliol al 21 juliol
Residència PC 2 setmanes > 2.790 €
Família PC 2 setmanes > 2.650 €
–
7 juliol al 28 juliol  
Residència PC 3 setmanes > 3.580 €
Família PC 3 setmanes > 3.290 €

 Pla B 
Altres dates (sense grup, ni monitor, ni vol)

Arribada 
14, 21 o 28 juliol 
Residència PC 2 setmanes > 2.550 € 
Setmana extra + 720 €
Família PC 2 setmanes > 2.370 € 
Setmana extra + 650 €
El programa acaba l’11/8

1 excursió mig dia/
setmana 1  
Londres (viatge en 
vaixell, sopar i discoteca). 
Whipsnade Zoo. St 
Albans.

1 excursió dia sencer/
setmana 1  
Londres. Oxford. 
Windsor & Eton.

Activitats de tarda i 
vespre 1 
Bàsquet, futbol, tennis, 
bàdminton, voleibol. 
Piscina.Visites locals. 
Art cafè. Karaoke. Jocs. 
X-Box Sports. Discoteca.
Cinema.

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 134 i 212 estu-
diants depenent de la 
setmana.
Xinesos, francesos, 
turcs, russos, italians, 
portuguesos, ucraïne-
sos, alemanys, kazakhs, 
brasilers.

“El programa a Berkhamsted m’ha agradat perquè 
les seves instal·lacions són molt grans, per la gran 
varietat d’activitats que pots fer i perquè els 
monitors són tots molt enrotllats i simpàtics.”

–––– Maria Yu Vilaseca

La família
Els nois/es que opten per 
l’opció de família sopen 
dos vespres per setmana 
i fan una activitat de 
qualitat amb la família. 
Els altres cinc dies sopen 
i fan les activitats de 
vespre a l’escola.

Film Making > +150 € (2 setmanes)
11-17 anys + 7,5h/setmana
Inclou visita Harry Potter Studios

Coding > +190 € (2 setmanes)
9-17 anys (3D, jocs, scratch, blender...)
Inclou visita a Bletchley Park

Intensive English > +70 €/setmana

Classe particular 1h >+ 80 € (2 set.)

Harry Potter Studio tour > +100 € (ins-
cripció abans 1/5)

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Newton 
Park

Bath, Somerset
Residència 11–17 anys

Família 14–17 anys

84.000
habitants

1762
any construcció primer edifici

184 km
oest de Londres

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

– 
> Abonament de transport urbà

 (inscrits en família)
> 15 classes setmanals d’anglès 
> 1 excursió mig dia/setmana1 

> 1 excursió dia sencer/setmana1 

> Activitats de tarda i vespre 1

––––––––
2 juliol al 16 juliol 

Residència PC 2 setmanes > 2.770 €
Família PC 2 setmanes > 2.610 €

–
2 juliol al 23 juliol 

Residència PC 3 setmanes > 3.600 €
Família PC 3 setmanes > 3.220 €

 Pla B 
Altres dates (sense grup, 

ni monitor, ni vol)

Arribada 
9, 16, 23, 30 juliol

Residència PC 2 setmanes > 3.010 € 
Setmana extra + 750 €

Família PC 2 setmanes > 2.840 € 
Setmana extra + 660 €

El programa acaba el 13/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursió mig dia/setmana1

Roman Baths. Bristol. Wells

1 excursió dia sencer/setmana 1

Cardiff. Londres. Oxford.

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports diversos: bàsquet, futbol, voleibol. 
Aeròbic. Tennis taula. Teatre. Música. Tallers 
creatius. Fotografia. Visites locals. Discoteca. 
Cinema. Karaoke. Jocs. Tornejos esportius. 
Murder Mystery. Club Internacional.

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 200 i 260 estu-
diants depenent de la 
setmana.
Francesos, italians, 
russos, xinesos, 
japonesos, israelians, 
letons.

Nou centre 2019!
Dues nits de temps "de 

qualitat" amb la família.

La seu de Newton Park de la Universitat 
Bath Spa és veritablement espectacular. Entre 
els seus jardins, dissenyats al segle XVIII pel 
famós paisatgista Capability Brown, trobaràs 
des de les restes d’un castell del segle XIV, 
a una mansió d’estil georgià, fins als edificis 
més moderns de vidre i acer. A més es troba a 
poca distància del centre d’una de les ciutats 
més belles d’Anglaterra.

La família
Les famílies han estat 
escollides seguint els 
requisits del British 
Council. El dinar es 
fa al menjador de 
l’escola, cuinat per la 
propia escola.
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Eastbourne 
College

Eastbourne, East Sussex
Residència 11–17 anys

Família 14–17 anys

Beach Life Festival 
13 i/o 14 de juliol.

1867
any de la fundació

119 km
sud de Londres

103.000
habitants

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 classes setmanals d’anglès
> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> 1 excursió extra de dia sencer 1 
> Activitats de tarda i vespre1

> Visita al Beach Life Festival 2019

 
––––––––
2 juliol al 16 juliol
Residència PC 2 setmanes > 2.840 €
Família PC 2 setmanes > 2.380 €
–
2 juliol al 23 juliol 
Residència PC 3 setmanes > 3.680 €
Família PC 3 setmanes > 3.130 €
–
2 juliol al 30 juliol 
Residència PC 4 setmanes > 4.270 €
Família PC 4 setmanes > 3.570 €
–
23 juliol al 6 agost
Residència PC 2 setmanes > 2.720 €
Família PC 2 setmanes > 2.310 €
–
23 juliol al 13 agost
Residència PC 3 setmanes > 3.560 €
Família PC 3 setmanes > 3.020 €

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursió dia sencer/setmana1  
Londres. Brighton. Canterbury.

1 excursió extra de dia sencer 1  
Londres o Hastings.

Visita al Beach Life Festival 2019
El Festival d’esports extrems més important del 
Regne Unit. 13 i/o 14 de juliol.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: vòlei, bàsquet, tennis, futbol,  
natació. Taller artístic. Passejos guiats per la ciutat. 
Discoteca. Jocs. Karaoke.

–––––––– 
Participants 2018 4

Juliol entre 600 i 750 
estudiants depenent de 
la setmana.
Agost entre 250 i 500 
estudiants depenent de 
la setmana.
Italians, xinesos, russos, 
austríacs, portugue-
sos, letons, israelians, 
danesos, polonesos, 
palestins, lituans, 
rumanesos.

“Una experiència gratificant en tots els sentits. M’emporto 
grans amics, moments inoblidables i un gran aprenentatge. 
M’he sentit com a casa!”

–––– Cristina Costa

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 110 i 250 estu-
diants depenent de la 
setmana.
Francesos, xinesos, 
russos, danesos, 
italians, polonesos, 
taiwanesos, alemanys, 
turcs, eslovacs.

Sir Michael 
School

Cambridge, Cambridgeshire
Residència 13–16 anys 
Família 14–16 anys

131.000
habitants

1969
any de l’inici del programa

98 km
nord de Londres

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> 20 classes setmanals d’anglès 
> 1 excursió dia sencer/setmana1 

> Activitats de tarda i vespre 1 

––––––––
30 juny al 14 juliol 

Residència PC 2 setmanes > 3.270 €
Família PC 2 setmanes > 2.990 €

–
30 juny al 21 juliol  

Residència PC 3 setmanes > 4.240 €
Família PC 3 setmanes > 3.760 €

 Pla B 
Altres dates (sense grup, 

ni monitor, ni vol)

Arribada 
23 juny, 7, 14, 21, 28 de juliol, 4 o 11 agost 

Residència PC 2 setmanes > 2.580 € 
Setmana extra + 880 €

Família PC 2 setmanes > 2.290 € 
Setmana extra + 760 €

El programa acaba el 25/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 excursió dia sencer/setmana1

Londres. Warwick Castle. Oxford.

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports: vòlei, futbol, bàsquet, rounders.
Art: vidre, paper, joieria, màscares, estampació 
de samarretes. 
Activitats culturals: visites a colleges i museus, 
punting, cream tea. 
Vespre: Discoteca. Cinema. Karaoke.

Afegeix-hi unes classes 
de lideratge, de social 
media o de “coding”.

Global Leaders o 
Creative Social Media

6 h /setmana > inclòs en el preu
2 setmanes: inici 30 juny, 14 o 28  juliol

Coding > +410 €
 2 setmanes: inici 7 juliol o 4 agost

“Ha estat una experiència inoblidable en tots els sentits. 
Ha costat adaptar-se als horaris dels àpats i al menjar del 
dinar i sopar, tot i que l’escola estava prop de la residència. 
El nivell assignat pel test s’ajustava a la realitat i he après 
bastant vocabulari de diferents camps (…)”

–––– Núria Llimiñana
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The Gate 
House

Totnes, Devon
Família
11–14/15–17 anys

2005
capital del “New age chic” (TIME)

330 km
sud–oest de Londres

8.000
habitants

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 classes setmanals d’anglès
> 2 excursions mig dia/setmana 1

> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
30 juny al 14 juliol > 2.790 €
Família PC 2 setmanes
–
30 juny al 21 juliol > 3.460 €
Família PC 3 setmanes
–
21 juliol al 4 agost > 2.510 €
Família PC 2 setmanes
–
21 juliol l'11 agost > 3.310 €
Família PC 3 setmanes 

 Pla B 
Altres dates (sense grup, ni monitor, ni vol)

Arribada 
7, 14 o 28 juliol > 2.390 €
Família PC 2 setmanes 
Setmana extra + 640 €
El programa acaba el 16/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

2 excursions mig dia/setmana 1  
Buckland Abbey. Kents Cavern. Dartmoor.  
Paignton. Exeter. Dartmouth.

1 excursió dia sencer/setmana 1  
Surf/paddle a Bigbury Beach. 
Woodlands Adventure Park. Paignton Zoo.

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports: tennis, bàdminton, bàsquet, rugbi, frisbee. 
Ioga. Taller d’art. Natació. Percussió. Teatre. 
Cream Tea. Festes amb música en directe.

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 85 i 140 estu-
diants depenent de la 
setmana.
Francesos, italians, 
xinesos, txecs, suïssos.

Water Sports > +140 €/setmana 

(mínim 2 setmanes)

Caiac, surf, paddle surf i altres activi-

tats aquàtiques.

“No em pensava que aquest viatge fos tan divertit i 
que pogués conèixer a gent tan maca. Ens tornarem a 
veure #carrotteam! ”

–––– Laura Rovira

Intensive English > + 40 €/setmana   

4 hores classe particular (individual) 
 > + 230 €/setmana

Jersey 
Island

St. Helier/St. Aubin, Jersey Island
Família 

12–13/14–17 anys

100.000
habitants

1204
any de la independència de Normandia

56 km
de Saint Malo (França)

–––––––– 
Participants 2018 

4

Uns 250 estudiants 
francesos, alemanys, 
suïssos, italians, luxem-
burguesos, polonesos...

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> 20 classes setmanals d’anglès 
> 1 visita local mig dia/setmana1 

> Activitats de tarda i vespre 1 

–––––––––
29 juny al 20 juliol > 3.690 €  

Família PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup, 

ni monitor, ni vol)

Arribada 
2, 9, 16, 23 juny,

7, 14, 21, 28 juliol,
4, 11, 18 o 25 agost  

Família PC 2 setmanes > 2.130 € 
Setmana extra + 650 €

El programa acaba el 7/9

––––––––
1 GBP = 1,12 €

1 visita local mig dia/setmana1

Zoo. Elisabeth Castle. Adventure Park.

Activitats de tarda i vespre 1 
(nois i noies de 12 i 13 anys)
Caiac. Bitlles. Jocs de platja. Aventu-
ra. Paddle surf. Compres i visita a la 
ciutat... 
Dijous de 19h a 21:30h 
Festa barbacoa.
(nois i noies de 14 a 17 anys)
Volta RIB platja. Túnels de guerra.  
Caiac. Compres a la ciutat. Banana 
platja. Futbol. Surf. Paddle surf. Tennis.
Parc d’aventura. Bitlles. Jocs platja.  
Dimarts, dimecres, dijous i divendres 
de 18:30 h a 21/22 h  
Discoteca. Cinema. Esports. Festa amb 
barbacoa.

La Jersey Junior School (12 i 13 
anys) es troba a St. Aubin, una 
petita població de 1.000 habitants. 
El Highlands College (14 a 17 
anys) es troba a St Helier, la ciutat 
principal de l’illa. 

“Una experiència inoblidable, m’ha encantat l’illa.”
–––– Abril Romero

“La meva família era molt simpàtica i les activitats 
super divertides! ”

–––– Aleix Rio
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Beckenham
Centre

Londres
Família
14–17 anys

4’
caminant a l’estació de tren Cloack House

19 km
sud–est de Picadilly Circus

56.000
habitants

Afegeix-hi unes classes  
de disseny d’apps.

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 classes setmanals d’anglès
> 3 excursions mig dia /setmana 1  
> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
30 juny al 14 juliol > 2.820 €
Família PC 2 setmanes
–
30 juny al 21 juliol > 3.340 €
Família PC 3 setmanes

 Pla B 
Altres dates (sense grup,
ni monitor, ni vol)

Arribada 
16, 23 juny, 7, 14, 21, 28 juliol,  
4, 11 o 18 agost 
Família PC 2 setmanes > 2.340 € 
Setmana extra + 630 €
El programa acaba el 25/8

––––––––
1 GBP = 1,12 €

3 excursions mig dia /setmana 1  
Beckenham walking tour. Greenwich. Science 
Museum. Carnaby Street. British Museum. 
Camden Town. Oxford Street. West End walk. 
Tate Modern.

1 excursió dia sencer/setmana 1  
Canterbury. Brighton. Cambridge.

Activitats de tarda i vespre1

Bàdminton, bàsquet, futbol, vòlei. Piscina. Bit-
lles. Tallers de teatre. Competicions esportives 
internacionals. Debat. Karaoke. Concursos. 
Games night. Cinema. Discoteca.

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 48 i 80 estudiants 
depenent de la setma-
na. Francesos, russos, 
mexicans.

Game & App Design
6 h per setmana > +220 €/setmana
Art (inici 28 juliol, 4, 11, 18 agost)

6 h per setmana > +110 €/setmana

“Ha estat un plaer conèixer a gent de tot el món i 
poder millorar el nostre anglès d’una forma més 
dinàmica. Una experiència inoblidable.”

–––– Elena López-Nieto 

Griffith 
College

Dublín 
Residència/Família
10–13/14–17 anys

527.000
habitants

7 '
a St. Patrick’s Cathedral

7 ha
de campus

––––––––
Participants 2018 4

Uns 350 estudiants.
Italians, russos, croats.

1 excursió mig dia/
setmana1

Dublín: Dublin city 
orientation.Trinity 
College & The 
Book of Kells. St. 
Patrick’s Cathedral. 
St. Stephen's Green. 
Dublin Zoo & 
Phoenix Park. GPO 
Witness History. 
Dublinia Viking 
Museum.

1 excursió dia sen-
cer/setmana1

Belfast. Glendalough 
& Bray. Galway.

Activitats de tarda i 
vespre 1 
Esports: vòlei, 
bàdminton, bàsquet, 
futbol, etc. Frisbee. 
Ping-pong. Piscina. 
Gimcana fotogràfica. 
Jocs. Competicions 
esportives. Dublin 
night. Discoteca. 
Karaoke. Cinema. 

“(…) Irlanda és una meravella i la seva gent encara ho és 
més. És un país, i sembla una paradoxa, molt càlid. Càlid 
perquè et sents ben rebut pels seus habitants des del primer 
segon i perquè és molt acollidor (…) Finalment, només 
deixar clar que recomano cent per cent aquesta vivència 
perquè es torna a casa amb un nivell d’anglès alt, amb 
amics nous i amb un bon canvi de mentalitat.”

–––– Marina Cabus

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 

–
> 20 classes setmanals d’anglès

> 1 excursió mig dia/setmana 1

> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
1 juliol al 14 juliol  

Residència PC 2 setmanes > 2.790 €
Família PC 2 setmanes > 2.460 € 

–
1 juliol al 21 juliol 

Residència PC 3 setmanes > 3.670 €
Família PC 3 setmanes > 3.170 € 

–
1 juliol al 28 juliol 

Residència PC 4 setmanes > 4.470 €
Família PC 4 setmanes > 3.470 € 

–
14 juliol al 28 juliol 

Residència PC 2 setmanes > 2.790 €
Família PC 2 setmanes > 2.460 € 
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Alexandra 
College

Dublín
Residència/Família
11–17 anys

527.000
habitants

1866
any de la fundació

4,6 km
nord de Dublín

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 150 estudiants.
Italians, francesos, 
russos.

2 excursions mig dia/setmana1

Dublín: City center orientation, St. Patrick’s Cathedral, Epic Ireland, 
Trinity college & the Book of Kells, National Gallery. Butler’s Choco-
late factory.

1 excursió dia sencer/setmana1

Wicklow Gaol & Glendalough. Hill of Tara & Trim Castle. Dublin 
Zoo & Howth. 

Activitats de tarda i vespre 1 
Esports gaèlics. Bàsquet, futbol, tennis, vòlei. Art. Teatre. Zumba. 
Karaoke. Espectacle màgia. Jocs malabars. Música i danses irlandeses. 
Cinema. Discoteca.

–––––––– 
Valoració general  
del curs
Excel·lent 38,46%
Molt bé 38,46 %
Bé 23,08 %

–––––––– 
Valoració monitor  
acompanyant
Excel·lent 92,31 %
Molt bé 7,69 %

Rugbi Leinster* 
> + 315 €/setmana (14 al 28 juliol)

Futbol AC Milan* 
> + 315 €/ setmana (7 al 28 juliol)

Equitació* o golf *  
> + 335 €/ setmana (7 al 21 juliol)

Música*  
> + 385 €/setmana (30 juny al 14 juliol)

* mínim 2 setmanes

8+92+q 38+38+24+q
Achill
Camp

Illa d’Achill, Co Mayo
Residència (camp)

11–17 anys

2.700
habitants

148 km2
àrea de l'Illa

292 km
nord-oest de Dublín

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> Campament amb activitats 
tecnològiques, surf i cinema

> 1 visita local i activitats d’aventura 1
> Activitats de vespre1

––––––––
7 juliol al 20 juliol > 3.470 €  

Residència-camp PC 2 setmanes

Nou campament 
de tecnologia, surf i cinema.

–––––––– 
Participants  
previstos 20194

50% irlandesos i un 
altre 50% multinacio-
nal: britànics, estatu-
nidencs, canadencs, 
francesos, vietnamites, 
alemanys...

1 visita local i activitats  d’aventura1 
Diumenge
Tir amb arc, coasteering.

Activitats de vespre 1 
Competicions esportives. Jocs. Cinema. 
Discoteca.

Un campament a l’espectacular illa d’Acaill, la més gran de les illes 
d’Irlanda, amb paisatges corprenents, el tercer penya-segat més alt 
d’Europa i dues de les platges més espectaculars de les Illes Britàni-
ques. A més, és un paradís pel surf i els esports aquàtics.

 
El programa
Tots els matins de 10h a 13h es fan tallers de ciència, innovació i tecno-
logia: robòtica, realitat virtual, coding, tecnologia aplicada a la música, 
impressió 3D, stop motion, etc.
De 14h a 17h es practica i es fan classes de surf.
De 19h a 21h es fan tallers vinculats al cinema i la música (song writing, 
podcasting, film production, cinema)

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2
–
> 15 classes setmanals d’anglès
> 2 excursions mig dia/setmana1

> 1 excursió dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
30 juny al 14 juliol 
Residència PC 2 setmanes > 2.820 €
Família PC 2 setmanes > 2.710 € 
–
30 juny al 21 juliol 
Residència PC 3 setmanes > 3.660 €
Família PC 3 setmanes > 3.380 € 

 Pla B 
Altres dates (sense grup, ni monitor, 
ni vol)

Arribada 
7, 14 de juliol  
Residència PC 2 setmanes  > 2.530 € 
Setmana extra + 760 €
Família PC 2 setmanes > 2.470 €  
Setmana extra + 710 €
El programa acaba el 28/7
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Carlingford 
Camp

Carlingford, Co Louth
Residència
11–16 anys

1445
habitants

30
reptes al Skypark

113 km
nord de Dublín

–––––––– 
Participants 2018 4

Uns 90 estudiants 
Irlandesos, italians, 
francesos…

Instal·lacions del camp
El programa es duu a terme en múltiples seus, totes a poca distància 
caminant. Una és la seu dels esports aquàtics, una altra dels esports de 
terra i, l’altra, l’edifici principal on es fan les classes i on hi ha la residència.

Adventure Programme
30 sessions setmanals de programa d’aventura + aquàtic. 
De 9:30h a 12:30h i de 14h a 17:30h.
Activitats esportives i d’aventura tant aquàtiques (vela, windsurf, pira-
guïsme, caiac...) com de terra (escalada, tir amb arc, orientació, tirolina, 
zorbing)

Language Programme
15 sessions setmanals de classes d’anglès.
De 9:30h a 12:30h +15 sessions programa d’aventura + aquàtic. De 
14h a 17:30h o viceversa.
Es combina el programa d’aventura d’esports aquàtics i de terra amb 15 
sessions setmanals de classes d’anglès.

Excursió dia sen-
cer/setmana1

1 pels participants 
de dues setmanes i 2 
pels de tres.
Dublín. Belfast. 

Activitats de tarda i 
vespre 1 
Discoteca. Disseny. 
Supervivència. Nit 
de misteri. Pesca de 
crancs. Construcció 
de basses. Cinema.

“El fet de viatjar a Irlanda, a Carlingford, ha estat una 
experiència molt emocionant, ja que era la primera vegada 
que ho feia. Em va agradar moltíssim! El poble és preciós i 
la badia amb la posta de sol és magnífica. Les activitats que 
fèiem tant a la tarda com a la nit eren xulíssimes i les classes 
del matí eren molt divertides.”

–––– Carla Tachó

Espectacular campament 
a la riba del llac amb 

nois i noies irlandesos.

Ennel
Adventure

Mullingar, Co Westmeath 
Família

8–14 anys

20.928
habitants Mullingar

7,5 km
llargada llac Ennell

79 km
oest de Dublín

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant2

–
> Campament d'aventura  

> 9 classes setmanals d’anglès
> 2 excursions aventura/setmana1

> 1 activitat de vespre/setmana1

––––––––
30 juny al 14 juliol > 2.990 €  

Família PC 2 setmanes

2 excursions aventura dia sencer/setmana1

Craoghan Hill Challenge. Gorge Walking. 
Hill Walking.

1 activitat de vespre/setmana1

Pizza party.

La combinació perfecta! 
Un campament de dia amb nois i noies de la zona 
(dilluns, dimarts i divendres) combinat amb tres hores de 
classes d’anglès; espectaculars sortides de descobriment 
amb els nous amics irlandesos amb activitats d' aventura 
(dimecres i dijous) i l’estada amb una família irlandesa per 
conèixer en profunditat la realitat quotidiana del país i 
seguir practicant l’anglès.

El campament
La riba del llac Ennell serà la seu d’un munt d’activitats 
diferents: piragüisme, caiac, ràfting, lasertag, orientació, 
escalada/ràpel, tir amb arc, medi ambient, habilitats d’acam-
pada i d’altres.

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2
–
> 30 sessions setmanals programa  
    adventure o 15+15 programa language
> 1 excursió dia sencer/setmana1

> Activitats de vespre1

––––––––
29 juny al 12 juliol > 2.990 €
Residència PC 2 setmanes 
–
29 juny al 19 juliol > 3.760 €
Residència PC 3 setmanes 

 Pla B 
Altres dates (sense grup, ni monitor, ni vol)

Arribada 
23 juny, 7, 14, 21 o 28 juliol > 2.540 € 
Residència PC 2 setmanes  
Setmana extra + 720 €
El programa acaba l'11/8
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Donegal 
Camp

Donegal, Co Donegal
Família
12–17 anys

116.000
habitants

749 m
alçada del Mount Errígal

224 km
nord-oest de Dublín

Amb un noi/noia de 
la teva mateixa edat 
a la família*.

“El programa m’ha encantat; m’ha encantat també el monitor i les 
activitats i m’ha encantat la família. En definitiva li posava un 
9,5 al programa. M’han fallat els busos. Sobretot el de l’últim dia, 
ja que tinc les cames llargues i hi havia poc espai.”

–––– Lluís Estudis

2 excursions dia sencer amb tot el grup1

Giants Causeway, Dunluce Castle, White 
Rocks Beach, Barry’s Amusement Park & 
Portrush. Derry.

––––––––
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

– 
> Integració en família
> 2 excursions dia sencer1

> 2 visites a llocs d’interès/setmana1 en 
l'opció descobriment zona 

––––––––
2 juliol al 16 juliol > 2.820 €  
Família PC 2 setmanes
–
2 juliol al 23 juliol  > 3.600 €  
Família PC 3 setmanes

El programa  
Un programa exclusiu que realitzem a la 
increïble zona de Donegal, al nord-oest del 
país. Es tracta d’un programa d’immersió en 
família que es pot combinar amb dues visites 
setmanals a llocs d’interès de la zona amb la 
pròpia família; amb equitació amb la pròpia 
familia o en un picador local; o amb un cam-
pament de surf o vela de 10/12 h per setmana 
amb nois i noies de la zona.

* En el cas de l’opció de descobriment de la zona i d’equita-
ció, a la família hi haurà un noi i o noia de l’edat del par-
ticipant o semblant. En l’opció de surf i vela no és necessari 
ja que el/la participant passa part del dia amb nois i noies 
de la seva edat al campament.

Equitació +150 €/setmana
8 hores/setmana com a mínim

Surf +120 €/setmana
amb nois i noies locals  

10-12 hores/setmana de campament 

Vela 12-16 anys +280 €/setmana
amb nois i noies locals  

10-12 hores/setmana de campament 

Strangford
Adventure

Irlanda del Nord
Família

11–16 anys

475
habitants

332 ha
del camp

45 km
sud-est  de Belfast

––––––––
avió a/t + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–
> Campament d'aventura amb nois i 

noies irlandesos
 > 1 excursió dia sencer/setmana1

––––––––
2 juliol al 16 juliol > 2.920 €  

Família PC 2 setmanes
–

2 juliol al 23 juliol > 3.760 €  
Família PC 3 setmanes

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Campament amb nois i 
noies irlandesos.

–––––––– 
Participants 2018 4

Entre 25 i 35 estudi-
ants depenent de la 
setmana. Irlandesos, 
francesos...

El programa 
És un programa únic que combina dos grans 
eixos:

1. El campament
Amb nois i noies de la zona. De dilluns a diven-
dres de 10h a 16h. En unes magnífiques 
instal·lacions a la riba del llac Strangford, faràs 
caiac al mar, construcció de basses de fusta, tir 
amb arc, rutes d’orientació, rocòdrom, sortides 
en vaixell, disseny de samarretes, jocs d’equip, 
bicicleta de muntanya i molt més.

2. La família
Integrant-te a una família local aprendràs 
moltes coses sobre la zona i, a més, practicaràs 
molt anglès.

1 excursió dia sencer/
setmana1

Belfast. Giant’s Cau-
seway & Portrush. 

“Una experiència immillorable, amb gent super agradable i una 
família que et feia sentir com a casa. Tornaria a repetir!”

–––– Mar Font
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Dublin 
Camps

Integració Família +

Vela  
13-17 anys

Esports aqüàtics  
14-16 anys 

Multiesports  
14-15 anys 

Rugbi > + 115 €/set. 
14-17 anys (mínim 2 
setmanes). Només nois.

Art > + 50 €/set. 
13-16 anys (mínim 2 
setmanes).

––––––––
Un programa exclu-
siu que realitzem a 
la capital del país, 
Dublín. Es tracta d’un 
programa d’estada en 
família que es combina 
amb l’assistència a un 
autèntic campament 
d’estiu per a noies i nois 
irlandesos.

Hi ha cinc campa-
ments especialitzats 
en vela, rugbi, art, 
esports aquàtics (caiac, 
esquí aquàtic, wind-
surf, paddle surf i vela 
lleugera) i multiesports 
(escalada, natació, box 
fit, bàsquet, rugbi, 
futbol, rem i gimnàstica 
esportiva) que es fan a 
diferents instal·lacions 
de la ciutat.
L’horari dels campa-
ments és de 9:30 h a 
16:30 h, de dilluns a 
divendres. 

Beach
Camp

Benone Beach, Irlanda del Nord
Família
11–16 anys

Dublín
Família

13–17 anys

––––––––
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol 2

–
> Campament de surf 
    i esports aquàtics

––––––––
2 juliol al 16 juliol > 3.040 €  
Família PC 2 setmanes
–
2 juliol al 23 juliol > 3.660 €  
Família PC 3 setmanes

––––––––
1 GBP = 1,12 €

––––––––
avió a/t + taxes 3

trasllats aeroport a/t
monitor/a de vol 2

–
> Campament de vela, esports 

aquàtic, multiesports o rugbi 
> 1 excursió dia sencer1

––––––––
29 juny al 12 juliol > 3.040 €  

Família PC 2 setmanes 
–

29 juny al 19 juliol > 3.860 €  
Família PC 3 setmanes 

Campaments
amb nois i noies 
de la zona.

Les activitats del 
campament  
A més d’una sessió 
de surf diària, es 
practica el paddle 
surf, wild swimming, 
supervivència, escala-
da, bodysurfing, wild 
food foraging, vòlei 
platja i frisbee. 

La família
Integrant-te a una fa-
mília local aprendràs 
moltes coses sobre la 
zona i, a més, practi-
caràs molt d’anglès. 

– Surf i esports 
aquàtics

– Vela/Esports 
aquàtics/Rugbi/

Multiesports/Art

Benone es troba en 
una zona de bells 
paisatges, munta-
nyes, castells, ruïnes, 
rius i evidentment la 
quilomètrica platja 
de Benone. És un 
entorn idoni pel 
Beach Camp ja que 
ens permet practicar 
moltes activitats 
diferents sense grans 
desplaçaments. 

La seu del camp és 
el Benone Sports 
Complex. Compta 
amb sala d’estar, pis-
tes de tennis, piscina 
exterior, minigolf 
i cafeteria gran 
amb sofàs i jocs. La 
cafeteria la gestiona 
l’escola de surf per la 
qual cosa és un lloc 
perfecte per menjar 
i descansar. El dinar, 
consta d’un àpat 
calent a la cafeteria.

Malta

St Paul’s Bay
Hotel

14–17 anys

420.000
habitants

1974
independència definitiva Regne Unit

26,3º
temperatura mitjana al juliol

––––––––
avió a/t + taxes 3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–
> Autobús privat hotel/escola o 

activitats i viceversa
> 20 classes setmanals d’anglès

> 5 activitats-visites mig dia/setmana 1
> 5 activitats de vespre/setmana¹ 

> 1 excursió de dia sencer/setmana¹ 

––––––––
29 juny al 13 juliol > 2.640 €  

Hotel PC 2 setmanes

–––––––– 
Participants 2018 4

20% francesos; 17% 
Italians; 17% russos; 
5% alemanys; 3% 
australians; 31% 
altres

5 activitats/visites mig dia/setmana¹
Valetta. Comino. Baystreet Shopping & 
Beach. Wied-iz-Zurrieq. Foam Pool Party. 
Mdina & Badger Karting. Harbour Cruise. 
Bitlles. Compres al The Point. Water park.

5 activitats de vespre/setmana¹
International Night Party. Barbacoa a la 
platja. Festival d'esports. Festa del neó. Foam 
Pool Party. Treasure Hunt.

1 excursió de dia sencer/setmana
Sandy Beach.

Molts dels nostres estudiants més grans bus-
quen un programa que els permeti gaudir de 
la vida i les temperatures mediterrànies alhora 
que aprenen anglès i fan un munt d’amics 
d’arreu del món. Malta és la destinació ideal 
ja que l’anglès és la segona o primera llengua 
de tots els ciutadans de l’illa (va estar ocupada 
pels britànics fins al 1974), es troba al bell 
mig de la Mediterrània, compta amb platges 
increïbles i cada estiu la visiten adolescents 
d’arreu del món especialment de països euro-
peus de clima més fred. 

Hotel: Les classes es faran al St. Martins Colle-
ge, una escola privada amb magnifiques 
instal·lacions a Swatar, a uns 10 quilòmetres de 
l’hotel. L’hotel previst és un hotel de gestió fami-
liar en una tranquil·la zona de l’illa amb piscina i 
vistes al mar.
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Nova 
Zelanda

Auckland 
Família
12–18 anys

500.000
habitants

11ºC
temperatura màxima al juliol

135.000 
vaixells: 1/11 persones

1 excursió de dia sencer/setmana¹ 
Mountain Biking & Muriwai Beach. Rocket 
Ropes & Huia Waterfalls. Farm Experience 
& Horse Riding.

2 visites de mig dia/setmana¹
Sky Tower & Mt Eden. Auckland Zoo. 
Rangitoto Island. Auckland Art Gallery. 
Harbour cruise. Aquari d'Auckland. Sylvia 
Park Shopping Centre.

Activitats de tarda¹
Patinatge sobre gel. Jumping. Barbacoa. 
Rocòdrom.

Pots escollir entre tres programes 
diferents:

1. Classes d’anglès + activitats i 
excursions + estada en família.

2. Voluntariat (tardes) + classes d’an-
glès + estada en família.

3. Voluntariat + excursió + estada en 
família + 1 activitat de tarda/setmana

––––––––
avió a/t  + taxes3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2
–
> 15 hores setmanals de classes d’anglès 
    (excepte voluntariat + activitats)
> 1 excursió de dia sencer/setmana¹ 
> 3 visites de mig dia per setmana¹
> Activitats de tarda¹ 

––––––––
Classes d’anglès + activitats o voluntariat
28 juny al 28 juliol > 5.540 € 
Família PC 4 setmanes
–
Voluntariat + excursió + 1 activitat tarda 
28 juny al 28 juliol > 4.980 €
Família PC 4 setmanes

Nota: sortida des de Madrid –140 €

––––––––
1 $NZ = 0,60 €

Excursió extra Illa Sud 
del 13 al 21 de juliol: 

+1.370 € (preu vàlid fins 15/5)

Trimestre
escolar

Nova Zelanda
Família

13–18 anys

1.400.000
habitants regió Auckland

538
escoles de primària i secundària

3.724 m
alçada del Mount Cook

––––––––
avió a/t  + taxes 3

trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–

> Curs preparatori amb activitats i 
excursions dues setmanes  

> Excursió a l’Illa Sud
> 7 setmanes de curs escolar   a una 

escola de secundària 

––––––––
28 juny al 8 setembre > 9.550 € 

Família PC 10 setmanes
–

Nota: Sortida des de Madrid –140€

 Pla B 
Altres dates (sense grup, ni monitor, ni ex-

cursió, ni setmanes d’integració, ni vol)
23 agost al 2 novembre > 6.310 €

Família PC 10 setmanes
Nota: Sense classes del 30 setembre 

a l '1 d’octubre.

––––––––
1 $NZ = 0,60 €

4 excursions dia sencer1

(durant el programa preparatori)
Parc Cornwall (amb barbacoa i partit de rug-
bi), l’Illa de Goat, Coromandel i Waitakares.

Excursió a l’Illa Sud del 13 al 21 de juliol: 
L’excursió a l’Illa del Sud comença amb un 
tour a Wellington, passarem 3 dies recorrent 
la zona de Nelson i 3 la de Queenstown. 
Tindrem la possibilitat de visitar un glaciar, 
d’esquiar, de realitzar esports d’aventura i 
de conèixer alguns dels seus impressionants 
parcs naturals.

Activitats de tarda1

(durant el programa preparatori)

–
Nota: El monitor està a disposició dels estudiants 
només les primeres 4 setmanes.

El programa. Consta 
de tres parts clara-
ment diferenciades:

Curs de preparació
Les dues primeres 
setmanes són un 
curs de preparació 
pel trimestre escolar. 
Els alumnes reben 
classes de reforç 
d’anglès depenent del 
seu nivell i una àmplia 
orientació sobre el 
sistema educatiu 
neozelandès. També 
s’analitzen els cos-
tums, forma de vida 
i hàbits comuns dels 
neozelandesos. Es 
complementen amb 
activitats i excursions.

Excursió a l’Illa Sud
Del 13 al 21 de juliol. 

Trimestre escolar 
(7 setmanes)  
Els alumnes comen-
cen el trimestre es-
colar incorporant–se 
a la seva High School 
fins al 7 de setembre. 
L’escola serà assigna-
da per la coordinado-
ra del programa.
Alguns participants 
canvien a una nova 
família i d'altres es 
queden a la mateixa 
de les dues primeres 
setmanes. 

"Ha estat una gran experiència perquè 
combinàvem l'aprenentatge sobre la cultura del 
país i l'idioma. A part les activitats de tarda 
eren molt entretingudes i també t’ ajudaven a 
relacionar-te amb els companys. D'altra banda 
la meva família ha estat molt agradable i sempre 
molt atenta amb mi..."

–––– Sara Coma
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Montpellier 
Camp d’été

Montpellier
Residència 14–16 anys  
Família 11–16 anys

272.000
habitants

24º
temperatura mitjana juliol

344 km
nord de Barcelona

1 excursió mig dia/setmana 1 
Sète, Grotte de Clamouse. Saint–Guilhem–
le–Désert.

1 excursió dia sencer/setmana1

Avinyó. La Camarga. Pont du Gard.

Activitats de tarda i vespre 1 
Tennis. Bàsquet. Futbol. Voleibol. Tennis 
taula. Jocs a la platja. Barbacoa. Tallers. “Pho-
tomania”. Discoteca. Karaoke.

Montpellier és una de les ciutats més impor-
tants del sud de França. Durant l’estiu veuràs 
les cafeteries de la impressionant plaça de 
l’Òpera plenes de gent divertint–se. Gaudiràs 
passejant pels carrers ben conservats del barri 
antic o pel nou barri d’Antigone, projectat per 
Ricard Bofill. 

L’escola on es fan les classes, l’École St. 
François Regis es troba molt a prop del centre 
de la ciutat i de la residència Clémenceau, 
on s’allotgen els estudiants que han triat la 
modalitat de residència.

Instal·lacions més rellevants
Aules equipades. Pati–jardí. Sala social. Les 
activitats esportives es fan a instal·lacions 
externes.

Inscriu-te directament al centre o bé con-
fia en la nostra gestió (+150 €/setmana*, 
amb assegurança inclosa) 
 
–––––––– 
trasllats estació tren a/t  
(inscrits en família)
– 
> 20 classes setmanalas de francès 
> 1 excursió mig dia/setmana 1 
> 1 excursió dia sencer/setmana1  
> Activitats de tarda i vespre 1 

––––––––
23, 30 juny, 7, 14, 21, 28 juliol o 4 agost 
Residència PC 2 setmanes > 1.580 €
Setmana extra + 720 €
–
Família PC 2 setmanes > 1.580 €
Setmana extra: +720 € 

El programa acaba el 17/8

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Inici de 
curs a una 
escola 
francesa

Família Voluntària
14-18 anys 

El programa 
Per aquells nois o noies que busquen una 
immersió total en l’idioma i la cultura fran-
cesa. Els participants s’integraran en el dia 
a dia de la seva família d’acollida en una de 
les àrees de França escollides, normalment 
en zones residencials de vida molt segura. 
Prèviament hauran omplert un dossier que 
s’envia a les coordinadores de zona i s’es-
cullen dues zones per ordre de preferència. 
 
Occitània. Toulousse, Castres, Montpellier, 
Nîmes.
Aquitània. Burdeus, Arcachon, Bayonne, 
La Rochelle.
Bretanya/País del Loira/Normandia. Ren-
nes, Saint-Malo, Vannes, Nantes, Rouen, 
Caen.
Alvèrnia/Rhone Alpes. Lyon, Valence, 
Montélimar, Clermont-Ferrand.

El programa 
No hi ha una manera més forta de sub-
mergir-se en una altra cultura que viure 
amb una família local. Si, a més, vas al cole 
amb nois i noies francesos durant unes 
setmanes, aleshores parlem de la màxima 
immersió possible.

Les famílies amfitriones són tan diverses 
com els nostres participants i han estat 
seleccionades pels coordinadors/es locals 
del programa.
Pel que fa a la immersió a la secundària 
francesa, aquesta pot ser en escoles públi-
ques o privades (sense possibilitat d’elecció). 
Els/les estudiants faran classe 5 dies per 
setmana generalment de 8 a 17 o 18h.

Depenent de la seva edat, els estudiants es 
matricularan a Troisième (14-15 anys) o 
Seconde (15-16 anys). Entre les assignatures 
més habituals hi haurà literatura francesa, 
llengües estrangeres, història, matemàtiques, 
economia i ciència. 

Els estudiants es poden ubicar a qualsevol 
lloc França.

Immersion
Totale

Família
13–18 anys

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
–––––––– 

> Trasllats des de l’aeroport o estació de tren 
més propera.

–
> Allotjament en família PC

> Immersió en una escola de secundària 

 ––––––––
30 agost al 14 setembre > 1.030 €  

Família PC 2 setmanes
–

30 agost al 28 setembre > 1.630 €  
Família PC 4 setmanes

–
30 agost a l'11 octubre > 1.970 €  

Família PC 6 setmanes

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

FRANÇA
SUÏSSA
ALEMANYA

–––––––– 
Participants 2018 4

18% alemanys. 17% 
suïssos. 17% espa-
nyols. 9% britànics. 
9% nord-americans...

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
–––––––– 

> Trasllats a/t des de l’aeroport o estació de 
tren més propera.

–
> Immersió total en família PC 

> 1 excursió setmanal amb la família

––––––––
30 juny, 7, 14, 21, 28 de juliol,  

4, 11 o 18 d'agost 
 Família PC 2 setmanes > 1.135 €
Família PC 3 setmanes > 1.535 €
Família PC 4 setmanes > 1.800 €

El programa finalitza en dissabte
El programa acaba el 31/8

 
––––––––

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Vichy 
Stages

Vichy
Residència/Família
12–16 anys

Niça és una de les 
poblacions més 
conegudes de la 
Costa Blava. Te 
n’enamoraràs quan 
descobreixis els antics 
carrers empedrats 
del casc antic o  el 
fabulós passeig 
marítim. El nostre 
curs es fa aprofitant 
les magnífiques 
instal·lacions de les 
residències Estienne 
d’Orves, Parc Impérial 
o Les Collinettes. 

Instal·lacions més 
rellevants 
Aules equipades. 
Jardins. Sales 
comunes. Cafeteria. 
Poliesportiu (extern a 
Les Collinettes). 

Un programa a la 
increïble zona de 
Vichy on, a més de 
fer unes molt bones 
classes de francès, 
tindràs l’oportunitat 
de fer tot un seguit 
d’activitats esportives 
i excursions per la 
zona amb noies i nois 
francesos i alguns 
d’altres països del 
món.  

Instal·lacions més 
rellevants  
Laboratoris 
multimèdia. Sales 
audiovisuals. Centre 
d’activitats esportives 
amb noies i nois 
francesos. 17 pistes 
de tennis. Piscina. 
Pistes de vòlei i 
bàsquet. Ping-pong. 
BTT. Sala menjador.  
Amb noies i nois 
francesos a les 
activitats. 

1 excursió mig dia/
setmana1  
Monaco. Antibes. 
Vieux Nice. Eze. 

1 excursió dia 
sencer/setmana1 
Saint Tropez. 
Cannes. Menton. 

Activitats de tarda i 
vespre1 
Tallers de teatre. 
Curs de hip hop. 
Arts marcials. Vòlei. 
Futbol. Bàsquet. 
Patins. Caiac. 
Cinema. Visites a 
la ciutat en petits 
grups. 

1 excursió mig dia/
setmana1  
Vulcania. Pal. 
Volcans Auvergne. 
Clermont-Ferrand. 

Campament 
multiactivitats amb 
noies/nois francesos
Natació. Piragüisme. 
Ràfting. Tennis. 
Bàsquet. Volei. 
Esquaix. Bicicleta 
de muntanya. 
Bàdminton. Tir 
amb arc. Escalada 
d’arbres. Bitlles. 
Minigolf. Festes 
temàtiques. Visites a 
la zona. 

Nice Été

Niça
Residència/Família
12–17 anys

 
Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa)  
––––––––

trasllats aeroport Niça a/t 
– 

> 20 classes setmanals de francès 
> 1 excursió mig dia/setmana1   

> 1 excursió dia sencer/setmana 1

> Activitats de tarda i vespre 1

––––––––
30 juny, 7, 14, 21, 28 juliol o 4 agost  

Residència PC 2 setmanes  > 1.720 €
Família PC 2 setmanes > 1.640 €

Setmana extra: + 720 € 

El programa acaba en dissabte
El programa finalitza el 10/8

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
––––––––

> 20 classes setmanals de francès 
> Campament multiactivitats  

amb nois francesos
> 1 excursió mig dia setmana 1 

––––––––
23 juny, 7, 21 juliol o 4 agost  

Residència PC 2 setmanes > 1.786 €
Família PC 2 setmanes > 1.727 €

El programa acaba en dissabte
El programa finalitza el 17/8

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Tennis > + 430 € /setmana
12 hores de classes de tennis amb 

instructors de la FFT. 

Submarinisme > + 430 € /setmana 
5 mig dies de programa professional 

de submarinisme. 

Extra francès > + 70 € /setmana 
6 hores per setmana.

El poble alpí de Leysin, conegut com el balcó assolellat dels 
Alps, és famós com a destí turístic tant a l’hivern com a l’estiu. 
Situat al cantó de Vaud, a la Suïssa francòfona, es troba molt 
a prop de llocs tan interessants com Ginebra, Lausanne o 
Montreux. El nostre curs es du a terme en els que eren els 
Hotels Mont Blanc Palace i Belvedere, totalment renovats el 
2003 per convertir- los en un centre de campaments d’alt nivell. 

Instal·lacions més rellevants.  
Aules equipades. Auditori. Sala d’Internet. Internet cafè. Sala de 
lectura. Terrassa panoràmica. Gimnàs. Sala d’aeròbic. Club - 
discoteca. Habitacions totalment renovades amb bany i dutxa. 

1 excursió mig dia/setmana1  
Aquaparc. Vevey. Bellerive Beach. Bouveret. 

1 excursió dia sencer/setmana1 
Lausanne. Montreux. 

Activitats de tarda i vespre1 
Voleibol. Bàsquet. Futbol. Aeròbic. Gimnàstica. 
Llacs de muntanya. Rutes. Internet. Cinema. 
Jocs. Barbacoes. Discoteca. 

Mont Blanc 
Camp

Leysin 
Residència
12–18 anys

  
Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 

––––––––
> 20 classes setmanals de francès, 

alemany o anglès 
> 1 excursió mig dia/setmana1  

> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre 1

––––––––
23, 30 juny, 7,14, 21, 28 juliol, 4 o 11 agost  

Residència PC 2 setmanes > 2.180 €
–

Residència PC 3 setmanes > 3.180 € 

El programa finalitza en dissabte
 El programa acaba el 17/8

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

––––––––
1 CHF = 0,89 €

Habitació individual > + 90 € /
setmana

Swiss Culinary Delights > + 90 €/
setmana 

Activitats aventura > + 245 €/
setmana 

3.743
habitants

1260 m
sobre el nivell del mar

125 km
a l'est de Ginebra
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Höchst

Camp 
Inzell

Inzell
Residència
12–16 anys

El Camp Inzell és un 
campament organitzat 
conjuntament amb 
l’Associació estatal 
esportiva de Baviera 
en un espectacular 
centre en plena 
falda dels Alps. La 
seu del campament 
és un campus amb 
extenses zones verdes 
presidit per un edifici 
principal recentment 
remodelat i de 24 
increïbles cabanes de 
fusta amb totes les co-
moditats. La llengua 
vehicular del camp és 
l’anglès però podràs 
parlar alemany amb 
tot l’equip i amb els 
participants alemanys 
que participen al 
campament. 

1 excursió mig dia/
setmana1  
Múnic (visitant 
l’estadi del Bayern i 
BMW World).

1 excursió dia sen-
cer/setmana1 
Inzell. Frontera 
austríaca. Salzburg. 

Activitats de tarda i 
vespre1 
Tir amb arc. 
Escalada. Equilibri. 
Esports: bàsquet, 
futbol, natació, 
tennis, frisbee i 
voleibol A la nit, 
tot el campament 
es reuneix per fer 
barbacoes, fogueres, 
passejades nocturnes 
i fins i tot un cinema 
a l’aire lliure. 

Instal·lacions més 
rellevants.  
Piscina exterior cli-
matitzada. Rocòdrom. 
3 sales polivalents. 
Quatre pistes de 
tennis. Dos camps de 
futbol. 

Höchst 
Residència 
8–14 anys

 Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
––––––––

> 20 classes setmanals d’alemany
> 1 excursió mig dia/setmana1

> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
23, 30 juny, 7, 14, 21 o 28 juliol  

Residència PC 2 setmanes > 1.300 € 
Setmana extra + 650 €

 
El programa finalitza en dissabte

El programa acaba el 10/8

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
––––––––

trasllats aeroport Múnic a/t  
–

> 20 classes setmanals d’alemany
> 1 excursió mig dia/setmana1

> 1 excursió dia sencer/setmana 1 
> Activitats de tarda i vespre1

––––––––
20 juliol al 3 agost > 1.750 €

Residència PC 2 setmanes 

Berlin 
Campus

Berlin
Residència/Família

16–18 anys

3.700.000
habitants

1867
any constitució edifici més antic

4,4 km
de la porta de Brandenburg

1 excursió dia sencer/setmana1

Potsdam. Sachsenhausen. Illa dels Faisans.

Activitats de tarda i vespre 1 
Visites a la ciutat. Natació. Festes. Patinatge. 
Barbacoa. Discoteca. Compres. Passejos en 
bici. Karaoke. Barbacoa. Cinema. 

Berlín, la capital d’Alemanya, és una de les 
ciutats més fascinants d’Europa. Ho podràs 
veure quan al·lucinis amb els nous edificis que 
tallen la respiració construïts els darrers anys 
o quan estiguis al barri de moda en la que va 
ser la part est de la ciutat. L’escola es troba a 
un dels barris de moda de la ciutat. 

Instal·lacions més rellevants
Campus de 9.000m2. Aules equipades. Jardí. 
Cafeteria amb accés a Internet. Residència amb 
sales comunitàries. 

 Inscriu-te directament al centre o bé con-
fia en la nostra gestió (+150 €/setmana*, 

amb assegurança inclosa) 

––––––––
trasllats aeroport Berlín a/t

–

> 20 classes setmanals d'alemany  
> 1 excursió dia sencer/setmana1  

> Activitats de tarda i vespre 1 

––––––––
23, 30 juny, 7, 14, 21, 28 juliol o 4 agost 

Residència PC 2 setmanes > 1.680 €
Família PC 2 setmanes > 1.520 €

–
Residència PC 3 setmanes > 2.490 €

Família PC 3 setmanes > 2.250 €

El programa finalitza en diumenge 
El programa acaba el 18/8

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

La residència de 
Höchst es troba en 
un antic monestir que 
ara es fa servir com 
a centre de conven-
cions. A l’estiu, des 
de fa ja molts anys, 
es transforma en la 
seu perfecta per a un 
campament d’estiu 
en el que aprendre 
i practicar un munt 
d’alemany i divertir-se 
amb les activitats més 
diverses. Höchst es 
troba a 55 minuts al 
sud de Frankfurt. 

Instal·lacions més 
rellevants.  
Aules. Residència 
renovada. Aula mag-
na. Sales d’activitats. 
Parc. Centre esportiu 

Nota: No recome-
nable per a nivells 
avançats.

1 excursió mig dia/
setmana1  
Erbach, Darmstad, 
Aschaffenburg. 

1 excursió dia sen-
cer/setmana1 
Frankfurt, Heidel-
berg, Wurzburg. 

Activitats de tarda i 
vespre1 
Visites a la ciutat. 
Activitats esportives. 
Cinema. Natació. 
Nits temàtiques. 
Tallers. 

Trasllats aeroport de Frankfurt  
> +60 € /trajecte
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a

Pàgines
—

de la 74 a la 93
 

Edats
—

de 7 a 20 anys

LARS

 CURSOS  
 SUPER  
 ESPECIALS 

SINGU–

Com a novetat, aquest any pots contractar 
directament amb l’organitzador estranger 
gran part de les nostres propostes individuals 
de joves. Però si prefereixes no tenir feina i 
estalviar-te maldecaps, fes que nosaltres 
t’ho gestionem tot amb un cost veritable-
ment baix (150 € per setmana de curs amb 
un màxim total de 450 € sigui quina sigui la 
durada).

Inclou:

- Gestió d’inscripció.

- Assegurança mèdica, accidents, pèrdua i retard d’equipatge, així com 
de responsabilitat civil individual.

- Gestió del pagament en divisa.

- Atenció prèvia i durant el viatge, pels nostres assessors educatius.

- Telèfon d’emergència 24h.

- Organització d’arribada i sortida del participant.

- Comunicació amb  l’organitzador del programa a l’ estranger per a 
qualsevol petició o problema.

- Contractació del programa amb nosaltres, sota l’empara de la llei 
espanyola (amb la corresponent seguretat legal que això comporta).

- Gestió de bitllets d´avió opcional.

Ascha–
ffenburg,
Postdam

Alemanya
Família
14–17 anys

Aschaffenburg: a 
la riba del riu Main 
és coneguda com la 
Niça de Baviera. El 
Pompejanum és únic i 
els castells Johannes-
burg i Mespelbrunn 
impressionen any rere 
any als estudiants. 

Potsdam: Potsdam 
es troba a només 38 
minuts de l’estació 
central de trens de 
Berlín. Potsdam és 
una ciutat històrica, 
amb parcs i castells 
famosos a tot el món. 
Però també és una 
ciutat jove. 

Nivells A1 a B2 . 

Wiesbaden: Tot i que 
Frankfurt es troba a 
tan sols 40 minuts 
amb tren de Wies-
baden, aquesta ciutat 
és completament 
diferent. És capital 
de l’Estat federat de 
Hesse i una de les 
ciutats més belles 
d’Alemanya. 

1 excursió dia sen-
cer/setmana1

4 activitats de tarda 
i vespre/setmana1

1 excursió dia sen-
cer/setmana1

4 activitats de tarda 
i vespre/setmana1

Alemanya 
Família
12–16 anys

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
––––––––

> Abonament de transport urbà 
> 20 classes setmanals d'alemany 
> 1 excursió dia sencer/setmana 1 

> 4 activitats setmanals de tarda i vespre1

––––––––
30 juny, 7 o 14 juliol  

Família PC 2 setmanes > 1.300 €
Setmana extra + 625 €

El programa finalitza en dissabte
El programa acaba el 27/7

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Inscriu-te directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+150 €/setmana*, amb 

assegurança inclosa) 
––––––––

> Abonament de transport urbà
> 20 classes setmanals d’alemany

> 1 excursió dia sencer/setmana
> 4 activitats setmanals de tarda i vespre

––––––––
Dates d’inici Augsburg

9, 16, 23, 30 juny, 7, 14, 21, 27 juliol, 
4 o 11 agost

Família PC. 2 setmanes > 1.200 €
Setmana extra + 600 €

El programa finalitza en dissabte
El programa acaba el 24/8

–

Dates d’inici Colònia 
23, 30 juny, 7, 14 o 21 juliol> 1.250 € 

El programa acaba el 3/8

Dates d’inici Nuremberg 
23, 30 juny, 7 o 14 juliol > 1.250 € 

El programa finalitza el 27/7

Dates d’inici Berlín 
23, 30 juny, 7, 14 o 21 juliol > 1.250 € 

El programa finalitza el 3/8

Dates d’inici Wiesbaden 
23, 30 juny, 7, 14 o 21 juliol > 1.250 € 

El programa finalitza el 3/8

–
Família PC. 2 setmanes > 1.250 € 

Setmana extra + 625 €
El programa finalitza en dissabte

––––––––
* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

Alemany intensiu  (Augsburg o 
Wiesbaden) > +50 € /setmana
+4 hores de classe. 
Hab. individual > +75 € /setmana

Habitació individual  
> +100 € /setmana

Augsburg, 
Nurem–
berg,  
Colònia,  
Berlín, 
Wiesba–
den.

Augsburg: A tan sols 
30 minuts en tren 
de Múnic, la vida a 
Augsburg és molt més 
tranquil·la. Un viu a 
cada racó la seva in-
creïble història ja que 
va ser punt de reunió 
d’arquitectes, músics 
i pintors durant el 
Renaixement. 

Nuremberg: A l’Edat 
Mitjana Nuremberg 
hauria estat el destí 
de moda ja que en 
aquesta època era 
una de les metròpolis 
comercials més riques 
i belles d’Europa. 

Colònia: 632 anys 
van transcórrer fins 
que va finalitzar la 
construcció de la 
Catedral de Colònia, 
una veritable atracció. 
Els seus voltants estan 
plens de carrerons 
amb restaurants i 
cafès. 

Berlín, la capital 
d’Alemanya, és una 
de les ciutats més 
fascinants d’Europa. 
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Quan marxo?

Arribada 
23, 30 juny, 7, 14, o 21 juliol
Residència PC. 2 setmanes
–
2.730 €    

Setmana extra + 1.110 €       
El programa acaba el 3/8

Què tinc?

> Residència en règim de pensió completa.

> 40 hores setmanals de pràctica esportiva 
9:05 h a 11:30 h; 11:30 h a 12:40 h; 14.45 h a 
16:30 h; 16:30 h a 17:40 h. 

> Lliga esportiva i activitats de vespre¹

Hi ha res més?

+ Trasllats aeroport Boston a/t > + 290 €

+ Excursió Nova York > + 350 €

+ Excursió Shopping Mall > + 50 €

+ Classes d’anglès > + 440 €/setmana

Els campaments de 
la família Shand són 
coneguts arreu del país 
per la seva excel·lèn-
cia esportiva. La seu 
del campament és la 
Williston Northamp-
ton School, amb unes 
instal·lacions d’altís-
sim nivell. A l’actuali-
tat per a cada estudiant 
internacional n’hi ha 
aproximadament dos 
de nord-americans.

Bàsquet. Inclou instrucció fonamental, 
conferències, mini competicions, tir lliure, tir 
i d’altres. També hi haurà partits. L’objectiu és 
desenvolupar noves habilitats i/o millorar les 
habilitats existents.

Futbol. Els participants es divideixen en di-
ferents nivells des d’elemental a avançat, amb 
entrenaments diferenciats. Tècniques: control 
de la pilota, rematada, regat, passi, atac, 
defensa i treballs en grup. Partits, minilligues i 
proves físiques.

Tennis. Els participants es divideixen en 
diferents nivells, d’elemental a avançat, amb 
entrenaments diferenciats.

Golf. El  programa PGA inclou instrucció 
en el camp un dia a la setmana, amb Terry 
GP Shand. De dilluns a divendres hi ha 
entrenament i pràctica intensiva. Dos dies 
al Springfield Country Club, Massachusetts 
amb  professionals del club, certificats de la 
PGA. Els altres dies es visiten d’altres camps 
de golf per tenir pràctica en camps diferents.
+400€/setmana

Campaments 
professionals 
de golf, ten-
nis, futbol o 
bàsquet. 60% 
de noies i nois 
americans.
–––––––––––––––––––––––––––– 
 World Sports Camp

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Fullerton Camp

––––––––
1 USD = 0,88 €

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Programes es-
pecialitzats 
d’actuació, 
cinema, surf o 
programació. 
Campus uni-
versitari.

Quan marxo?
23 juny al 13 juliol > 3.760 €
Residència SC. 3 setmanes
–
30 juny al 20 juliol* > 3.760 €
Residència SC. 3 setmanes
–
7 juliol al 27 juliol* > 3.760 €
Residència SC. 3 setmanes
–
14 juliol al 3 agost > 3.760 € 
Residència SC. 3 setmanes

*només surf camp

Què tinc?

> Trasllats aeroport Los Angeles anada/tornada.

> Residència en règim de pensió completa.

> Sessions especialitzades en l’activitat escollida. 

> 18 hores setmanals de classes d’anglès..

> 1 excursió dia sencer/setmana¹ 
Disneyland. Hollywood. Santa Monica.

> Activitats de vespre 
Discoteca. Jocs. Cinema. Esports

Cinema.  
16 a 18 anys  
8 sessions setmanals de producció de cinema: 
guió, storyboards, moviment de càmera, habili-
tats de rodatge...

Actuació. 
15 a 18 anys 
8 sessions setmanals d’actuació davant la 
càmera (s'entrega còpia de la pel.lícula final) 

Surf.  
15 a 18 anys 
10 sessions d’entrenament professional de 
surf a Huntington Beach.

Programació. 
12 a 18 anys 
6 sessions setmanals de disseny de jocs, 
disseny de webs. Diferents llenguatges de 
programació: Unity, Python, Xcode, Swift... 
+ 270 €.

––––––––
1 USD = 0,88 €

La seu és el campus 
universitari.  de la Ca-
lifornia State Univer-
sity a Fullerton, una 
idíl·lica ciutat a 50 km 
al sud de Los Angeles, 
al comtat d’Orange. 
La seva universitat que 
forma part del sistema 
públic de la universitat 
de Califòrnia té un 
campus espectacular 
amb edificis d’arqui-
tectura moderna i 
grans zones verdes.

–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. Easthampton, Massachussets.   
Residència  
8–16 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. Fullerton, Califòrnia. 
Residència  
12–18 anys
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Rutes pels Estats 
Units amb activi-
tats espectaculars 
i amb noies i nois 
americans.

Colorado Bold
Denver-Denver  
–
15 a 17 anys

3 dies de ruta a les Rocky Mountains. 4 dies 
en bicicleta de muntanya a Grand Mesa. 
Acampada a l’àrea d’Eagles Nest. Tasques 
de voluntariat vinculat a la natura a Aspen. 
Passejades per la zona de Moab a Utah. 2 dies 
de ràfting al riu Colorado. 

California Bold 
San Francisco-San Francisco 
– 
14 a 16 anys

12 dies per a descobrir la veritable vida 
californiana:
Classes de surf a Santa Cruz; rutes a peu pel 
Big Sur; caiac de mar a Monterrey; Campa-
ment a la platja. San Francisco. Universitat de 
Stanford. 15 hores de voluntariat.

Què tinc? 
 

> Trasllats aeroport  anada/tornada Denver 

(Colorado) i San Francisco (California). 

> Allotjament en ruta en règim de PC.

> Ruta amb guies experimentats.

> Activitats d’aventura.

Quan marxo?

29 juny a l'11 juliol  
14 al 27 juliol 
Ruta PC. 14 dies      
–
3.335 €

Quan marxo?

30 juny a l'11 juliol  
14 al 25 juliol
28 juliol al 8 agost
Ruta PC. 12 dies      
–
2.895 €

––––––––
1 USD = 0,88 €

   

Els millors 
campaments 
tradicionals del 
Canadà.

Quan marxo?

Onondaga Camp
6-16 anys  

28 juny l'11 juliol 
10 agost al 23 agost 
Cabin PC. 2 setmanes
– 
2.765 €

11 juliol al 24 juliol  
28 juliol al 10 agost 
Cabin PC. 2 setmanes
–
2.915 €

28 juny al 24 juliol  
28 juliol al 23 agost 
Cabin PC. 4 setmanes
–
4.620 €

Camp Kandalore 
6-17 anys

28 juny al 12 juliol 
29 juliol al 12 agost 
12 agost al 26 agost 
Cabin PC. 2 setmanes
– 
2.680 €

12 juliol al 26 juliol 
Cabin PC. 2 setmanes
– 
2.800 €

28 juny al 26 juliol 
29 juliol al 26 agost 
Cabin PC. 4 setmanes
– 
4.325 €

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada

> Allotjament en campament en règim de pen-
sió completa.

> 6 sessions diàries d’activitats.

Dos dels cam-
paments més 
prestigiosos del 
Canadà. Amb un 
85% de participants 
canadencs i un 15% 
d’arreu del món.
Són dos campa-
ments històrics. 
Onondaga ja ha 
arribat als 100 anys 
i Kandalore fa 70 
anys que s’orga-
nitza.

Els campaments tenen unes instal·lacions 
d’altíssim nivell amb la típica estructura de 
cabanes de fusta que hem vist tantes vegades a 
les pel·lícules. 
A la riba del llac, en ambdós casos, el dia es 
divideix en sis sessions diferents on es poden 
fer més de trenta activitats diferents a més de 
les activitats de vespre on no falta el tradicio-
nal foc de camp. 

Les activitats es divideixen en: 
aquàtiques: windsurf esquí aquàtic, natació, 
waterpolo, vela, caiac, wakeboard...
de terra: bàsquet, ioga, tir amb arc, skateboard, 
tennis, art, ioga, ceràmica, hípica, teatre, dansa 
i d’altres 
d’aventura: escalada, tirolina, ponts tibetans...

––––––––
1 CAD = 0,67 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Teen Trips

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Onondanga Camp 
Camp Kandalore

–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. Califòrnia o Colorado.  
Ruta  

–––––––––––––––––––––––––––– 
Canadà. Ontario.  
Cabin  
6–17 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Campament 
amb més de 30 
activitats dife-
rents amb no-
ies i nois brità-
nics.

Colomendy, amb capa-
citat per a 400 partici-
pants, es troba al cor 
d’un dels paratges més 
bells de Gal·les. Com a 
centre de campaments 
té unes instal·lacions 
espectaculars amb 
parc d’aventura, parc 
d’activitats aquàtiques, 
poliesportiu i resi-
dència reformada en 
forma de cabines.

Instal·lacions més rellevants. 
Noves residències. 50 hectàrees de terreny, 
incloent un impressionant poliesportiu de 
2300m² amb múltiples sales. Extens parc 
d’aventura. Centre exterior d’esports aquàtics. 
Zona d’aprenentatge àmplia i ben equipada. 
Cuina pròpia que permet atendre qualsevol 
necessitat específica.

A més d’un programa que combina més de 
40 activitats diferents.

Challenge: Team building, lideratge, làser, 
low ropes, resolució de problemes...

Get creative: Animació, teatre, percussió, art, 
creació de jocs, màscares; música, foto i vídeo.

In the air: Rocòdrom, ràpel, equilibri, tirolina.

On the water: piragüisme, caiac, construcció 
de basses.

Go Explore: orientació, passejades per la 
natura, pond dipping.

Get Active: tir amb arc, quads, jocs d’equip, 
esgrima...

Quan marxo?

21 juliol al 4 agost > 2.280 €  
Residència PC. 2 setmanes
                    

 Pla B 
Altres dates  
(sense grup, vol, monitor) 
Arribada 
28 juliol, 4, 11 o 18 agost
Residència PC > 1.780 €
Setmana extra + 440 € 
El programa acaba el 1/9

Què tinc?

> Allotjament en campament en règim de pen-
sió completa.

> 6 sessions diàries d’activitats.

> Activitats de vespre. 
Cinema. Discoteca. Focs de camp. Jocs. 

––––––––
1 GBP = 1,12 €

   

Anglès + zoo-
logia, veterinà-
ria i cura d’ani-
mals.

El Plumpton College 
és una universitat 
especialitzada en agri-
cultura, horticultura, 
veterinària i d’altres 
temes relacionats. Es 
troba ubicada en una 
bellíssima zona en 
ple camp anglès a 20 
minuts de Brighton. El 
seu magnífic campus 
de maons vermells, 
té un centre de cura 
d’animals i una de les 
millors escoles d’equi-
tació del país. 

El programa acadèmic

A un completíssim programa de 15 hores 
d’anglès setmanals en nivells d’elemental a 
avançat li afegim 7,5 hores especialitzades i 
pràctiques en diferents temes relacionats amb 
el món dels animals: mètodes d’anàlisi de la 
salut dels animals; anatomia dels amfibis i 
invertebrats; claus en la cura d’animals i ali-
mentació; cura, coneixement i formes d’agafar 
els rèptils, el conillets d’índies i els amfibis; 
presentacions en grup... 

El programa d’oci

Dues excursions de dia complet i una de mit-
ja jornada per setmana i interessants activitats 
de vespre com cinema, jocs, discoteca, pícnics 
i esports diversos.

Quan marxo?

2 al 16 juliol > 2.915 €  
Residència pc. 2 setmanes
–
16 al 30 juliol > 2.915 €  
Residència pc. 2 setmanes

Què tinc?

> Trasllats aeroport Heathrow o Gatwick anada 
i tornada.

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 15 classes setmanals d’anglès. 8:45h a 13h.

> 7,5 hores setmanals pràctica i teoria cura 
d’animals.

> 2 excursions dia sencer/setmana¹.  
Londres, Thorpe Park.

> 1 excursió mig dia/setmana¹. 
Brighton, Hever Castle.

> Activitats de vespre¹  
Esportives, culturals i lúdiques

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Colomendy Camp

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Animal Care

–––––––––––––––––––––––––––– 
PAÍS DE GAL·LES. Cilcain.
Residència  
8–11/12-14/14-17 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Lewes.
Residència  
8–16 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Coneix les tres 
capitals bri-
tàniques en 
ruta... Angla-
terra, Gal·les i 
Escòcia.

Un programa que 
permet conèixer les 
tres capitals de les na-
cions que conformen 
la Gran Bretanya en 
companyia d’estudi-
ants de diferents naci-
onalitats, acompanyats 
de tutors experts tot 
fent unes classes molt  
dinàmiques, la realit-
zació d’un projecte i 
una presentació final.

Allotjaments 

Londres.  
Goldsmiths College, Greenwich (3 dies).

York.  
Hotel de 3 estrelles (ruta 1 nit).

Edimburg.  
Heriot-Watt University (6 dies).

Ambleside.  
The Lake District. Hostal (ruta 1 nit).

Cardiff.  
Cardiff University (2 dies).

Quan marxo?

30 juliol al 13 agost > 2.510 €  
Residència PC 2 setmanes

Què tinc?

> Trasllats aeroport Heathrow o Gatwick a/t.

> Allotjament en residència i hotel en règim PC.

> 15 classes setmanals d’anglès.

> 7,5 hores setmanals de cultura i tradicions.

> Activitats de tarda i vespre1

>  Excursions i visites  
Stonehenge. Tower of London. Castell de  
Cardiff. Catedral de York.

> Musical al West End.

> Viatges amb conductor privat.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

   

Futbol profes-
sional a l’escola 
del Manches-
ter City.

Futbol professional a 
l’escola del Manches-
ter City.
Un programa excep-
cional, completament 
especialitzat en futbol, 
amb seu  al centre d’en-
trenament futbolístic 
més complet del món 
i amb la garantia d’un 
dels equips més relle-
vants a nivell mundial.

A. Nens 9 a 11 anys
B. Nois 12 a 17 anys
C. Noies 12 a 17 anys 

Durant tot el dia s’entrena i s’estudia a l’Aca-
dèmia de Futbol del City, a l’Etihad Campus. 
Per dormir, esmorzar, sopar i les activitats 
de vespre la seu és el campus del Connell 
College a 10 minuts caminant. Hi ha tres 
programes diferenciat per nens i per nois i 
noies adolescents. 

Les classes:  
Anglès enfocat al món del futbol amb la visió 
de jugador, entrenador, analista i periodista. 
Inclou rodes de premsa simulades a la sala de 
premsa, etc.

L’entrenament:  
Primera setmana més enfocat al desenvolu-
pament individual i la segona a l’equip. Amb 
entrenadors de l’escola del City.

Quan marxo?

30 juny al 12 juliol (B,C) > 3.105 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
14 juliol al 26 juliol (A,B) > 3.105 € 
Residència PC. 2 setmanes
–  
28 juliol al 9 agost (A,B) > 3.105 €  
Residència PC. 2 setmanes

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada

> Transport diari privat  
Etihad campus-Connell College (Salford Residence).

> Matrícula

> Allotjament en residència en règim de PC.  
Habitació individual +WI-FI.

> 15 classes setmanals d'anglès vinculat al món del futbol (Football Plus).  
De 9h a 10h i de 15h a 16h de dilluns a divendres.

> 15 classes setmanals d’ entrenament professional de futbol. 
De 10.30h a 12h i de 13h a 14:30h de dilluns a divendres.

> 1 excursió dia sencer/setmana¹.  
Tour per l’estadi Etihad i visita al Museu Nacional del futbol. Blackpool i 
Pleasure Beach

> Activitats de vespre¹

> Kit d’entrenament exclusiu de City Football Schools.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Three Capitals

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Manchester City Foot-
ball Language School

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Londres, Edimburg, Cardiff. 
Ruta 
13–16 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Manchester. 
Residència  
9–11/12–17 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Enginyeria i 
computació. 
Art i disseny. 
Business i fi-
nances. Actu-
ació i estudis 
teatrals. Dret, 
política i relaci-
ons internacio-
nals. Medicina.

El Chelsea Indepen-
dent College és una 
escola privada. Es tro-
ba a Fulham, un dels 
barris més exclusius de 
Londres molt a prop 
de Stamford Bridge, el 
camp del Chelsea. El 
centre es descriu com 
“un lloc que estimula 
la investigació inde-
pendent i la curiositat 
intel·lectual”.

L’allotjament és realment espectacular: Prin-
cess Beatrice House. Habitacions individuals 
o dobles (obligatori pels participants de 14 i 
15 anys) amb bany.

El seu programa d’estiu és espectacular ja que 
durant dues setmanes permet als participants 
internacionals practicar l’anglès, millorar el 
seu nivell i adquirir un munt de coneixements 
en l’àrea de la seva elecció. Tot amb profes-
sors especialitzats i professionals de l’àrea 
escollida.

Nota: Nivell mínim d’anglès B1.

Quan marxo?

30 juny al 13 juliol > 3.195 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
14 juliol al 27 juliol > 3.195 € 
Residència PC. 2 setmanes
–  
28 juliol al 10 agost * > 2.970 € 
Residència PC. 2 setmanes

*no opció dret, política i relacions
internacionals. No opció actuació i estudis 
teatrals.

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Allotjament en residència en règim de pen-
sió completa. 
Brunch i sopar caps de setmana.

> 12 sessions d’anglès acadèmic. 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres.

> 3 sessions diàries d’assignatures de l’espe- 
cialitat escollida.  
Dilluns, dimarts, dijous i divendres d’11:30 h 
a 13:30 h; de 14:30h a 15:30 h i de 15:45 h a 
16:45 h.

> 1 excursió mig dia/setmana1. 
Cambridge, Oxford.

> Activitats de vespre. 
Sopars. Esports. Taller d’art. Festa en vaixell. 
Teatre. Cinema.––––––––

1 GBP = 1,12 €

   

Mini MBA. 
Economia per  
a adolescents.

El nostre centre és una 
mansió construïda 
el 1870, remodelada 
completament l’any 
2014. 
Es troba en la zona 
residencial del West 
End de Folkestone.

Introducció a la Gestió  
Aquesta unitat constitueix el nucli del curs 
i proporciona als estudiants les habilitats, el 
vocabulari, el coneixement, la confiança i la 
tècnica per analitzar temes de negocis, prepa-
ració de projectes, i presentacions.

Comptabilitat 
Aquesta unitat té com a objectiu propor-
cionar una introducció als coneixements 
bàsics de comptabilitat per a l’anàlisi d’estats 
financers.

Emprenedoria 
Aquesta unitat inclou el concepte d’esperit 
empresarial i la recerca d’oportunitats.

Organitzacions 
Anàlisi del desenvolupament de les orga-
nitzacions i com això ha afectat el lideratge 
d’avui dia i la gestió en les organitzacions 
empresarials.

Màrqueting 
Aquesta unitat implicarà una barreja de 
conferències, debats i estudis de casos, per a 
l’anàlisi a classe amb l’objectiu d’adquirir certs 
coneixements dels temes i eines de màrque-
ting pel segle XXI.

Nota: Nivell mínim d’anglès B2+.

Quan marxo?

30 juny al 13 juliol > 3.100 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
13 juliol al 27 juliol > 3.100 € 
Residència PC. 2 setmanes
–  
27 juliol al 10 agost > 3.100 € 
Residència PC. 2 setmanes

Què tinc?

> Allotjament en residència en règim de pensió 
completa.

> Classes MBA (8-12 persones).  
22 hores setmanals.

> 2 excursions dia sencer/setmana1 
Banc d’Anglaterra. “The Shard”. Canterbury. 
Thorpe Park. Leeds Castle.

> Activitats de tarda i vespre1 
Esports: vòlei, futbol, tennis. Natació. Mini-golf. 
Karaoke. Jocs. Discoteca.

Hi ha res més?
+ Harry Potter Tour > +135 €
+ Musical Lion King > +160 €
+ Classes particulars (4h/setmana) > + 270 €

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Chelsea Independent 
College

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Folkestone Campus

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Londres. 
Residència  
14–17 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Folkestone.  
Residència  
15–17 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Dansa  
professional.  
Ballet, con-
temporània, 
coreografies, 
pilates...

La Dicker School, dirigida per Bede’s, és una 
escola impressionant al bell mig dels espec-
taculars camps de Sussex. Compta amb unes 
instal·lacions d’altíssim nivell per la pràc-
tica de la dansa, és clar, però també a nivell 
residencial i per la pràctica d’altres activitats 
lúdiques, artístiques i esportives.

 
El programa 
Combinarem l’aprenentatge de l’anglès pels 
matins (8:45h a 11:30) de dilluns a divendres 
amb classes ultra especialitzades de dansa. 
Normalment es comença amb un escalfa-
ment combinat amb pilates, per seguir amb 
classes de balles, contemporani i acabar  amb 
coreografies i creativitat. Cal afegir que a les 
activitats de vespre, les excursions del cap 
de setmana i en el dia a dia a l’escola els/les 
participants tenen l’oportunitat de com-
partir temps i amistat amb la resta de 250 
participants en el programa multiactivitat 
que es fa a la mateixa escola. El darrer dia es 
fa un espectacular espectacle de dansa al Miles 
Theater amb públic.

Nota: es requereix experiència prèvia en ballet

Quan marxo?

7 juliol al 20 juliol  >  3.730 €  
Residència PC 2 setmanes

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 12,5 hores setmanals d’anglès.

> 17 hores setmanals de programa professio-
nal de dansa.

> 2 visites /activitats de mig dia. Vespre dime-
cres. Patinatge, museus, golf, rocòdrom…

> 3 excursions dia sencer¹ > Dissabtes i diu-
menge. Londres, Brighton

> Activitats de vespre > Discoteca. Karaoke. 
Jocs. Sopar formal. Festa a la piscina.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Young  
influencers.
Eines pel  
segle XXI.

La Handcross School, 
és una preciosa escola 
amb una llarga història 
de més de 130 anys. Els 
seus edificis de maons 
vermells impacten pel 
contrast amb el verd 
dels camps que els 
envolten.
Les seves instal·lacions 
amb piscina, camps 
de golf, teatre, granja, 
pistes de tennis i altres 
són un veritable luxe.  

Quan marxo?

7, 14, 21, 28  juliol o 4 agost*  >  3.530 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
Partença en dissabte
El programa finalitza el 17 agost

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 16 hores setmanals del programa Young Influen-
cers/21C Skills

> 1 excursió temàtica dia sencer ¹ > Centre Història 
de la Computació: DNA Virtual Reality: Museu de 
la ciència; IBM Hursley Museum...

> 3 excursions dia sencer cada dues setmanes ¹ 
Dissabtes i diumenge. Londres, Brighton

> Activitats de tarda i vespre¹ > Esports com bàs-
quet, criquet, futbol, tennis, hoquei o touch rugbi. 
Cuina. Arts marcials. Dansa. Teatre. Origami. 
Pintura. Pintura amb sorra. Joieria. Natació. Dis-
coteca. Karaoke. Jocs. Percussió africana.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dicker School 
Legat Dance

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Handcross Park School

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Hailsham.   
Residència  
12–17 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Haywards Heath 
Residència  
10–14 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança inclosa) 
––– 

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

El programa 
Un interessantíssim programa que vol donar 
als nois i noies participants eines per entendre 
alguns dels reptes, problemes i oportunitats 
del món actual- Els objectius i els treballs 
s’enfoquen en aspectes tan importants com 
el pensament crític, la creativitat, la col.
laboració, la imaginació, la resolució de pro-
blemes, el treball en equip i la recerca i ús de 
la informació.

A nivell pràctic els participants aprendran 
a crear una app, a fer un blog, generar un 
vídeo de youtube, crear una emoticona, fer 
una animació, dissenyar i imprimir en 3D o 
a generar tendències en moda.

Es treballarà en grups diferents segons el 
nivell d’idioma. Hi haurà cinc grups entre A2 
(Pre-intermediate) i C2 (Proficiency)

Es diu que la suma de 
dues unitats extraor-
dinàries és molt més 
que dos i aquesta és la 
realitat del curs de Le-
gat Dance a la Dicker 
School regentada per 
Bede’s. 
La Legat Dance rep el 
nom del ballarí Niko-
lai Gustavovich Legat, 
ballarí del Ballet 
Imperial Rus i del Ma-
riinsky Ballet. Al 1914 
amb la revolució russa 
ell i la seva dona es van 
traslladar al Regne 
Unit on van fundar el 
Legat Dance Studio 
que va ser l’embrió de 
l’actual Legat Dance, 
obert des del 1990 a 
d’altres disciplines  a 
més del ballet com la 
dansa contemporània, 
el jazz, el teatre musi-
cal, etc.
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Practica l’an-
glès treballant 
i vivint en fa-
mília.

Aquesta és una opor-
tunitat única de posar 
en pràctica els teus 
coneixements d’anglès 
al mateix temps que 
treballes.

Localització. Te-
nim dos programes 
diferents un a Irlanda 
del Nord i un altre 
que combina la feina 
amb classes d’anglès a 
Totnes.

Tipus de treball i d’altres consideracions. Tas-
ques diverses: assistents d’escoles; botigues de 
flors, mascotes o roba; cafeteries, galeries d’art 
o centres d’ajuda a persones amb discapacitats 
físiques; centres esportius, botigues o granges.

 
És obligatori presentar una carta oficial de 
bon comportament per poder treballar amb 
menors d’edat i gent gran.

Què tinc?

> Allotjament en família en règim de PC.

> Assistència coordinadors locals.

> Recerca de lloc de treball (no remunerat).

> Totnes: 20 classes setmanals d’anglès.

Quan marxo?

Irlanda del Nord (pràctica de treball)  
Dissabte o diumenge 1 juny a 30 setembre.
Família PC. 2 setmanes > 2.310 €
Setmana extra + 610 €   
Extra classes d’anglès +165 €/setmana
–
Totnes (classes d’anglès 20 sessions + pràc-
tica de treball) 
Diumenges entre 1 juliol i 16 agost.
Família PC. 2 setmanes > 2.160 €   
Setmana extra + 520 €   

   

Immersió en 
una família 
amb un noi o 
noia de la teva 
edat.

Seguim enamorats 
d’aquesta zona del 
nord d’Irlanda, que a 
més de tenir un paisat-
ge espectacular i uns 
pobles singulars, acull 
una gent veritable-
ment hospitalària.

El programa.  
Un programa d’integració total en família que 
permet als participants integrar-se en el dia a 
dia d’una família del nord d’Irlanda, practicar 
un munt d’anglès i conèixer llocs veritable-
ment espectaculars de la zona. 

Amb el valor afegit de poder compartir grans 
moments amb un noi o noia de la mateixa 
edat del participant ( hi pot haver una dife-
rència de dos anys).

Quan marxo?

Qualsevol dissabte o diumenge entre  
30 juny i 24 agost    
Família PC. 2 setmanes > 2.320 €
Família PC. 3 setmanes > 2.760 €  
 

Què tinc?

> Trasllats aeroport de Belfast o Dublín a/t. 

> Família en règim de PC.

> 2 excursions setmanals amb la família. 

> Seguiment per part de la nostra organitza-
ció local.

Hi ha res més? 
 
+ Anglès 1 to 1 > + 580 €/setmana

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Work & Learn

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Northern Ireland 
Discovery

–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Totnes.  
IRLANDA DEL NORD.  
Família
+16 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA DEL NORD.   
Família
13–18 anys

––––––––
1 GBP = 1,12 €
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Inici de curs a 
una escola ir-
landesa. Un no-
i/a d'edat simi-
lar a la família

Després d’un estiu ple 
d’aventures i d’estar 
amb la família, una 
gran entrada en la di-
nàmica de l’any escolar 
és començar el curs en 
un altre país i aprofitar 
per practicar anglès i 
aprendre un munt de 
coses noves.

Segons l’edat i disponibilitat, el noi o noia 
és inscrit en alguna de les escoles del país on 
viurà les primeres quatre, sis, vuit, deu o dotze 
setmanes de curs. Alhora viurà amb una 
família irlandesa.

Què tinc?

> Trasllats aeroport de Dublin anada/tornada. 

> Allotjament en família en règim de PC. 
Packed lunch de dilluns a divendres.

> Selecció d’escola a Irlanda.

> Matrícula i quota escola.

> Suport coordinadors locals.

> Orientació a l’arribada.

Quan marxo?

Inici entre 24 i 31 agost*.
Família PC. 4 setmanes > 3.330 €
Família PC. 6 setmanes > 4.400 € 
Família PC. 8 setmanes > 5.020 €    
Família PC. 10 setmanes > 5.790 €

* la data d'inici varia segons l'escola assignada. 

Un programa 
per a nois i noies 
de 16 a 18 anys 
amb altes dosis 
d’autonomia.

Un programa pensat per a joves adults que 
volen gaudir de la capital d’Irlanda.  Amb un 
cert grau d’independència però compartint el 
temps amb altres participants de la mateixa 
edat i activitats organitzades per a ells. Tant 
les escoles en les que es fan les classes com les 
residències tenen magnífiques instal·lacions i 
estan immillorablement ubicades. 

El programa combina classes d’anglès amb 
activitats especialment enfocades a l’edat dels 
participants, visites i excursions.

Quan marxo?
 

Qualsevol diumenge entre  
23 juny i 11 agost 
Residència PC. 2 setmanes > 2.190 €
Família PC. 2 setmanes > 1.610 € 
–

Què tinc?

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 20 classes setmanals d’anglès.

> 1 excursió dia sencer/setmana1

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Freestyle Course

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Irish Experience
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA. 
Família
13–17 anys

–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA. Dublín. 
Residència/Família  
16–18 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança 
inclosa) 
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Practica l’an-
glès creixent a 
nivell personal.

Valley of 1000 Hills 
+ 17 anys 
On: Isithumba Village 
Residència 
A través del skate, aquest projecte ajuda a fer 
créixer l’autoestima i orgull dels nens i  joves de 
la població zulú. 

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 1.740 €   
Residència PC. 4 setmanes > 2.620 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport Durban anada/tornada.

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en residència PC.

> Suport local 24 hores.

African Horizon
+ 17 anys 
On: Thornhill 
Residència 
Es tracta d’un centre que té cura d’una gran 
varietat d’ocells i d’altres animals salvatges.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 1.440 €   
Residència PC. 4 setmanes > 2.130 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en residència PC.

> Suport local 24 hores.

Game Reserve Conservation
+ 18 anys 
On: Mossel Bay 
Residència 
Projecte de conservació de la natura en reser-
ves naturals. Es treballa amb diferents especies 
animals de la reserva.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dissabtes de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 2.060 €   
Residència PC. 4 setmanes > 3.330 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport a/t.

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en residència PC.

> Donatiu al projecte.

> Suport local 24 hores.

   

Surfing with Kids
+18 anys 
On: Mossel Bay 
Residència 
Al matí faràs classes de surf amb experts i a 
la tarda, transmetràs allò que has après a nois 
locals. 

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 1.580 €   
Residència PC. 4 setmanes > 2.370 €  

Què tinc?
> Trasllat aeroport a/t. 

> Inscripció en el projecte.

> Trobada d’orientació.

> Allotjament en residència PC (de dimarts a 
dissabte). Àpats no inclosos els diumenges i 
dilluns (dies lliures)

> Suport local 24 hores.

Children’s Hospital
+ 18 anys 
On: Cape Town 
Casa d’estudiants 
Un projecte en el que donaràs suport als nens 
ingressats i les seves famílies.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dijous de l’any  
Casa estudiants SC. 2 setmanes > 1.830 €   
Casa estudiants  SC. 4 setmanes > 2.510 €  

Què tinc?
> Trasllat aeroport Cape Town a/t. 

> Transport diari al projecte

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en casa d’estudiants SC.

> Reunió d’orientació.

> Donatiu al projecte.

> 1 excursió.

> Suport local 24 hores.

Ocean Conservation
+18 anys 
Plettenberg Bay 
Residència 
Un projecte on apendràs les tècniques de 
conservació de l’oceà de la mà de biòlegs i les 
posaràs en pràctica.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any    
Residència PC. 2 setmanes > 2.010 €   
Residència PC. 4 setmanes > 3.120 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport George a/t.

> Inscripció en el projecte.

> Trobada d’orientació

> Allotjament en residència PC.

> Suport local 24 hores.

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Voluntariat
–––––––––––––––––––––––––––– 
SUD-ÀFRICA.    
Residència/Casa estudiants
+17 anys

Inscriu-te directament al centre 
o bé confia en la nostra gestió 

(+150 €/setmana*, amb assegurança 
inclosa) 
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Immersió en 
família + 
classes amb 6 
noies i nois de 
diferents nacio-
nalitats*.

Una barreja entre 
el nostre programa 
“viure i estudiar a casa 
del professor” i un 
programa en família 
amb activitats. Tot 
tutoritzat per respon-
sables locals.

(*) poden haver-ne de la 
mateixa nacionalitat.

El club 6 és un curs d’anglès únic per a joves 
d’entre 14 i 17 anys, que combina tots els 
avantatges d’un curs de llengües amb els 
beneficis d’una escola d’idiomes.
Els estudiants viuen amb una família amfi-
triona a Whitstable o poblacions veïnes de 
Kent, el Jardí d’Anglaterra i comparteixen les 
seves lliçons d’anglès amb fins a sis estudiants 
internacionals d’edat i nivell similars a la llar 
d’una de les sis famílies d’acollida.

Les classes d’anglès al matí es complementen 
amb un programa d’oci complet a la tarda que 
consisteix en activitats esportives, lúdiques, 
visites locals i excursions.

Quan marxo?

30 juny, 14 o 28 juliol  >  2.510 €  
Família PC. 2 setmanes
–
Arribada diumenge. Sortida dissabte

Què tinc?

> Trasllats aeroport Londres a/t.

> Allotjament en família en règim de PC.

> 20 classes setmanals d’anglès. 
9h a 10:30h i 10:45h a 12:15h.

> 2 excursions mig dia/setmana1 
Canterbury. Margate. 

> 1 excursió dia sencer/setmana1 
Londres. Cambridge

> Activitats de tarda1 
Esports. Natació. Mini-Golf. Bitlles. Laser Tag

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Club 6
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Whistable. 
Família.  
14–16 anys

Classes parti-
culars i immer-
sió absoluta a 
casa del profes-
sor/a.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Gran Bretanya
Ciutats: Londres, Bath, Brighton, Liverpool, 
Cambridge, Oxford, Bristol i Manchester. 

Quan marxo? 
Dates d’inici:  
tots els diumenges de l’any.

1 setmana > 1.520 € 
Família PC HI.  15 hores  
Setmana extra + 810 € 
– 
1 setmana > 1.690 € 
Família PC HI. 20 hores  
Setmana extra + 990 €

Nota: els estudiants menors de 18 anys han 
de sumar obligatoriament l’opció supervisió 
24/7 +110 €/setmana (amb 4 sortides) a les 
poblacions petites.

City Plus +350 €/setmana a les ciutats.

Irlanda
Dublín, Cork i regió de Shannon. 

Quan marxo?
Dates d’inici: tots els diumenges de l’any. 
1 setmana > 1.580 € 
Família PC HI. 15 hores 
Setmana extra + 860 €  
– 
1 setmana > 1.710 € 
Família PC HI.  20 hores  
Setmana extra + 980 €

Alemanya
Nord d’Alemanya, Düsseldorf, Frankfurt, 
Berlín, Stuttgart i Múnic.  

Quan marxo?
Dates d’inici:  tots els diumenges de l’any. 
1 setmana > 1.640 € 
Família PC HI. 15 hores 
Setmana extra + 910 €  
– 
1 setmana > 1.770 € 
Família PC HI.  20 hores  
Setmana extra + 1.040 €

França
París, Costa Blava, Provença, Montpellier, la 
Camarga, Llenguadoc-Rosselló, Vall del Loira, 
Bordeus, zona nord.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
tots els diumenges de l’any.

1 setmana > 1.640 € 
Família PC HI. 15 hores 
Setmana extra + 910 €  
– 
1 setmana > 1.770 € 
Família PC HI.  20 hores  
Setmana extra + 1.040 €

Què tinc?
· Allotjament en família en règim de pensió 
completa.

· Classes particulars en l’idioma escollit.

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Viure i estudiar a casa del 
professor/a.
––––––––––––––––––––––––––––  
Família
+14 anys
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ANY
ESCO–
LAR

 ANY  

 ESCOLAR  

 I TRIMESTRE 

Pàgines
—

de la 94 a la 108

 
Edats

—
de 6 a 18 anys

l'any de la teva vida!
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LA DE- 
CISIÓ
La decisió de realitzar un any 
escolar en un país estranger és, 
sens dubte, la més rellevant que 
una família pot prendre en relació 
a la vida acadèmica–personal d’un 
fill o filla.

En aquest camí, que s’inicia amb 
les preguntes a coneguts que han 
realitzat un programa similar, per 
seguir amb la comparació entre 
diverses empreses del sector, cal 
decidir–se pels millors experts i 
tenir la tranquil·litat que durant 
tot el procés estarem assistits per 
persones que escolten les nostres 
sol·licituds i dubtes de la forma 
més personal i al mateix temps 
les resolen de la manera més 
professional.

Per què  
escollir-nos?
 
1– Equip consolidat d’experts que ens 
permet atendre les necessitats individuals 
que es plantegen.

2–Entrevistes personals amb les famí-
lies i els participants conjuntament i per 
separat.

3–Test de nivell d’idioma.

4–Relacions consolidades amb les millors 
escoles i comunitats educatives a nivell 
mundial.

5–Organització abans de la sortida d’un 
seminari d’orientació i preparació per als 
estudiants i les seves famílies a Madrid i 
Barcelona.

6–Seguiment minuciós de l’adaptació i 
resultats de cada estudiant.

7– La millor assegurança mèdica d’acci-
dents i responsabilitat civil.

8–Gestió completa de la convalidació.

9–Servei d’atenció 24 hores.

10–I, com sempre, la garantia de l’orga-
nitzador de cursos d’idiomes a l’estranger 
amb més prestigi del país.

GUIA GLOBAL

Convalidacions 
Es pot convalidar el curs realitzat a l’estranger únicament quan es realitza l’any complet. En els 
casos de trimestre i/o semestre (no convalidables) l’escola espanyola o andorrana haurà d’accep-
tar reincorporar a l’ estudiant quan torni de la seva estada.

Cada país té les seves pròpies peculiaritats per convalidar els estudis realitzats. Els nostres asses-
sors us ajudaran a fer la selecció d’assignatures, curs i nivell per a que no hi hagi problemes 
administratius o de criteri per a impedir la posterior convalidació del curs en el nostre país. A 
nivell general fins a 3r d’ESO no sol ser necessari cap tràmit especial de convalidació però en 
els casos de 4rt d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat el procés és més complex. 

 
Trobareu informació més precisa en la secció de cada un dels països.

Equivalències dels diferents sistemes educatiusELS NOSTRES  
10 PUNTS FORTS
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El pas 
somiat.  
Un país 
tan gran 
i divers 
com tot 
un con-
tinent.

UNITED 
STATES OF  
AMERICA

Escola 
Pública 
A Estats Units l’ensenyament escolar, depèn 
primordialment dels Estats i les comunitats 
locals. Aquests són els que s’encarreguen del 
contingut dels programes d’estudi així com 
dels mètodes educatius; de fet, la llei federal 
prohibeix al govern dels Estats Units interfe-
rir en aquestes àrees. 

El districte escolar és la forma que adopta 
l’administració educativa pública en els Estats 
Units d’Amèrica. A nivell general, els distric-
tes escolars són responsables de l’administra-
ció de totes les escoles públiques en una zona 
concreta, que pot ser un municipi o una part 
del mateix. És un cos polític únic, equivalent 
al d’una ciutat o al d’un comtat, ja que té 
diversos poders, com el de cobrar impostos, 
per exemple.  

Els districtes escolars tenen un cos legislatiu, 
anomenat consell escolar o comitè escolar, 
els membres són elegits directament per 
la població mitjançant la celebració d’unes 
eleccions. Aquests membres, per la seva 
banda, tenen la responsabilitat de triar a un 
superintendent (supervisor), generalment 
un professor altament qualificat, per actuar 
com a cap executiu del consell, responsable 
també de prendre decisions i posar en marxa 
les polítiques. En ocasions, el districte pot 
actuar com a judicatura, aplicant sancions als 
empleats o estudiants. En els Estats Units hi 
ha més de 14.000 districtes escolars.

Selecció de les famílies
Les organitzacions amb les que treballem 
tenen coordinadors repartits per tot el país. 
Aquests són els encarregats d’entrevistar les 
famílies interessades i conèixer la seva forma 
de vida. La família omple un qüestionari 
molt complet amb tots els detalls i preferèn-
cies, a més d’aportar diferents referències 
i dades de tipus confidencial. Un cop els 
estudiants emplenen el dossier necessari per 
a aquest programa, la nostra organització 
l’envia a un coordinador local per que el pre-
senti a les famílies i aquestes trien en funció 
dels seus interessos. Una vegada confirmada 
la família, el nostre coordinador gestiona la 
matrícula a l’escola.
Si per algun motiu el col·legi no pogués 
acceptar l’estudiant, es pot buscar un col·legi 
en alguna població propera (sempre que la 
família pugui traslladar al participant) o s’ha 
de prescindir d’aquesta família i iniciar la re-
cerca d’una de nova. En el cas dels programes 
de família no voluntària és el districte escolar 
el qual selecciona el col·legi segons el perfil 
del participant.

Requisits de participació
Els requisits per a la realització d’un any 
acadèmic en un col·legi públic, són molt 
rigorosos. S’han de reunir una sèrie de condi-
cions mínimes:
· En el cas dels programes en família remu-
nerada i possibilitat d’elecció de zona (F1) els 
participants poden tenir entre 14 i 18 anys. 
En el programa de família voluntària ( J1) 
han de tenir mínim 15 anys fets i màxim 18 
anys i sis mesos quan s’inicia el curs.
· S’ha de tenir un nivell d’anglès raonable. Es 
realitzarà una prova de nivell prèvia parlada i 
escrita a cada participant (ELTiS test).
· Un adequat expedient acadèmic és impres-
cindible.
· S’han d’acceptar totes les normes que figu-
ren en el manual específic d’aquest programa.
· Cal inscriure’s en aquests programes amb 
molta antelació.

Viure amb una  
família americana
La integració en una família serà una profun-
da immersió ja que, a més, establiràs relacions 
amb tot el seu entorn: veïns, amics, familiars. 
Les famílies poden residir en qualsevol part 
del país i la seva composició pot ser molt 
variada (pare amb fills, mare amb fills, pa-
re-mare sense fills, etc.). També poden ser de 
qualsevol raça o religió.
En el cas del programa públic J1 l’acollida 
de l’alumne es produeix de forma altruista i 
en el cas del F1 encara que reben una petita 
compensació, aquesta no és el motiu per aco-
llir un estudiant. Les motivacions per acollir 
un estudiant són molt diverses.

. 

Sistema Educatiu
La majoria de les High School estructuren 
el seu any acadèmic en semestres. El primer 
semestre va des d’agost fins a gener, i el 
segon, de gener a juny.

Hi ha alguns centres que distribueixen el 
seu curs en 3 quarters (avaluacions) i d’ 
altres utilitzen un sistema de blocs. Pel 
que fa a les assignatures que s’ofereixen, 
les opcions són variades: pots tenir alguna 
assignatura obligatòria exigida pel col·legi, 
i hauràs d’ inscriure’t a les exigides pel 
Ministeri d’Educació per a la convalidació 
dels teus estudis.

Un cop compleixis aquests requisits podràs 
triar les que prefereixis - depèn de les 
escoles poden haver més de cent diferents i 
de totes les especialitats imaginables - fins a 
sumar el nombre obligatori en el que l’escola 
et farà matricular. Tindràs el nostre asses-
sorament en tot moment per a fer el teu 
curs convalidable segons els paràmetres que 
fixa el Ministeri, però no hi ha la garantia 
absoluta de que això es produeixi.

Pensa que tot i tenir un complet assessora-
ment, els primers dies seran força comple-
xos, ja que a més d’adaptar-te a una nova 
vida, hauràs d’estar molt pendent del teu 
procés de matriculació comprovant que les 
assignatures i el grau en què t’has inscrit 
es corresponen al que s’exigeix i comuni-
cant-nos-ho per a la seva revisió.

El sistema educatiu nord-americà s’estén 
durant 12 anys o “graus” (del 1r al 12è) 
d’educació previs a l’ingrés a l’ensenyament 
superior. Aquests es divideixen en tres 
etapes:

Elementary School. 
Cinc graus dels 6 als 11 anys.

Middle School. 
Tres graus dels 11 als 14 anys.

High School. 
Quatre graus dels 14 als 18 anys. Un cop 
culminat amb èxit el grau 12, els alumnes 
poden seguir amb l’educació superior, que 
pot ser vocacional i / o tècnica (2 anys), 
professional o universitària (4 anys).
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Escola  
Privada
Els col·legis privats tenen un alt prestigi i 
ofereixen unes extraordinàries oportunitats 
acadèmiques i esportives. 

Poden ser religiosos o laics. Els col·legis 
religiosos poden ser parroquials (generalment 
més econòmics ja que es financen parcialment 
amb subvencions de la comunitat religiosa), 
els quals estan dirigits per una parròquia o 
diòcesi de la comunitat; o bé poden tenir un 
origen i uns valors religiosos però un funcio-
nament acadèmic completament independent 
(molt semblants als col·legis espanyols com 
dels Jesuïtes o Escolapis). 

En tots els casos les classes són en grups 
reduïts i s’ofereix una atenció altament perso-
nalitzada.

A més, les activitats esportives, artístiques i 
extraescolars són fonamentals en la vida diària 
dels alumnes, ja que aquestes escoles compten 
amb molt bones instal·lacions.

Escola Pública
Subvencionada. 
Visat J1
–
4t ESO, 1r i 2n Batxillerat 
Família voluntària 
Visat J1. 
15 a 18 anys 
Any 11.150 € 
Semestre 7.540 €

El visat J1 és un instrument del Departament 
d’Estat dels Estats Units per a potenciar el 
coneixement global a través de l’educació i 
la cultura. Per aquest motiu els participants 
poden gaudir d’un any escolar al país, a través 
de les fundacions autoritzades, amb part del 
programa subvencionat pel mateix Departa-
ment.
Per a tot el país és un orgull poder comptar a 
la seva comunitat amb estudiants provinents 
de països molt diferents, que no només seran 
ambaixadors d’Estats Units de per vida, sinó 
que enriquiran la seva escola i la seva població 
amb el seu bagatge cultural i les seves dife-
rents experiències.
Durant els nou mesos que dura el programa, 
no es pot tornar al país d’origen ni rebre la 
visita de familiars. Únicament es pot fer un 
curs, i no es pot haver cursat anteriorment un 
curs escolar als Estats Units. Si es volgués fer 
un altre any escolar als Estats Units el parti-
cipant hauria de canviar a una escola privada 
amb un nou visat.

Escola Pública  
Amb elecció de pre-
ferències. 
Visat F1
–
3r i 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat 
Família 
Elecció de preferències (clima,  
esports, etc.) 
Visat F1. 
14 a 18 anys 
Any 19.440 € 
Semestre 13.875 €

La llei nord-americana només permet realit-
zar aquest programa entre el grau 9 i 12 (els 
participants han de tenir entre 14 i 18 anys) i 
sempre que el participant pagui íntegrament 
el cost de l’escola pública en la qual s’inscriu, 
per això també són programes més cars que 
els que es realitzen amb el visat J1 i hi ha 
moltes diferències segons l’ Estat i el districte. 
Les famílies que acullen estudiants reben una 
petita remuneració econòmica però la seva 
motivació és igual d'altruista que la de les 
famílies voluntàries. El participant ens indica 
algunes preferències: clima, esports, assigna-
tures, nivell, etc. i se li proposen tres escoles 
seguint les seves indicacions.
Els participants poden tornar al país d’origen 
per a les vacances de Nadal i/o rebre la visita 
de familiars sempre que siguin autoritzats per 
l’organització americana.

El preu inclou
- Entrevistes d’orientació amb participant 
i família, selecció del programa i tràmits 
d’admissió.
- Allotjament en família (Voluntària J1 i 
remunerada F1) o residència, segons elecció.
- Taxes acadèmiques de l’escola i transport 
escolar (només en algunes escoles).
- Seguiment participant: coordinador de 
zona.
- Gestió de l’obtenció de visat J1/F1 a 
Madrid (no inclou transport) i taxes d’ 
ambaixada.
- Obtenció de documents per a la convalida-
ció i gestió de la mateixa.
- Assegurança mèdica, d’accidents i respon-
sabilitat civil
- Seminari d’orientació per a participants i 
famílies previ a la sortida.

Escola Privada 
Middle & High Sc-
hool 
–
Primària, ESO i Batxillerat 
Residència o família 
Visat F1. 
11 a 18 anys. 
Any entre 28.680 € i 60.770 * € 
Semestre entre 16.590 € i 31.220 * €

Disposem d’escoles en gairebé tots els estats, 
la majoria coeducatives però algunes exclusi-
vament per a nois o noies.
Per a fer una correcta selecció de l’escola, en 
cas que la família no en tingui una de triada, 
és necessari disposar de la màxima informació 
de l’estudiant i els seus hàbits, hobbies, inte-
ressos i necessitats així com si desitja algun 
estat en concret, que l’escola sigui coeducacio-
nal o únicament de nois/es, si es vol practicar 
de forma professional algun esport o activitat 
artística, etc.

Convalidació
L’alumnat procedent del sistema educatiu 
espanyol que s’incorpori a cursos del sistema 
educatiu nord-americà i vulgui homologar o 
convalidar els estudis cursats a Estats Units 
ha de complir els següents requisits:
> Haver superat completament tots i cada un 
dels cursos previs al curs o cursos que preten-
guin homologar o convalidar.

> Acreditar qualificació positiva (A, B, C o D) 
en totes i cadascuna de les matèries cursades 
en el grau o graus objecte de convalidació o 
homologació. En el cas que les qualificacions 
no segueixin l’ escala literal, la qualificació 
positiva es fixarà en 65 de 100 o 0,6 de 4 lle-
vat que consti expressament en la certificació 
altra qualificació mínima requerida.

> Haver cursat, durant dos semestres, en el 
grau respectiu i amb XA positiva d’un nom-
bre mínim d’assignatures.
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Un pas 
únic.  
Pocs països 
del món te-
nen tan in-
terioritzat 
un respecte 
profund 
a les dife-
rents iden-
titats i cul-
tures com 
el Canadà.

CA
NA
DA

Sistema Educatiu
En l’informe PISA, que compara el rendi-
ment acadèmic dels alumnes de gran part dels 
països del món en matemàtiques, ciència i 
lectura (a l’estudi del 2018 que es publicarà al 
2019 s’inclourà també Competència Global), 
el Canadà apareix sempre com el primer dels 
països anglosaxons i se situa entre els llocs 
segon i desè depenent de l’àrea examinada.

A Canadà, l’educació és una competència 
de les províncies. No existeix un sistema 
d’educació a nivell nacional i els sistemes pro-
vincials són veritablement diferents en la seva 
organització, orientació i formes d’enfocar el 
currículum. Això no obstant, tant els col·legis 
públics com els privats tenen un control 
curricular establert per cada província que 
garanteix la igualtat d’oportunitats a l’hora de 
valorar els coneixements adquirits i aprovar el 
curs. A cada província o territori (10 provín-
cies i 3 territoris), la comunitat educativa està 
dividida en Districtes Escolars. 

Aquests districtes apleguen un grup d’escoles 
que comparteixen el mateix currículum aca-
dèmic. El curs escolar generalment comença 
a principis de setembre i acaba a finals de 
juny. Encara que hi ha punts en comú entre 
les diferents províncies, hi ha diferències en 
algunes matèries que reflecteixen les seves 
tradicions, història, societat, cultura, les pròpi-
es necessitats del territori, etc.

A més de les assignatures, a les escoles 
canadenques és importantíssim participar 
dels “clubs” que consisteixen en activitats 
extraescolars molt diverses i que permeten 
als participants conèixer gent amb interessos 
compartits així com desenvolupar una afició 
específica. A més, les escoles apliquen polí-
tiques actives d’integració, no discriminació, 
equitat, etc.

L’educació és pública, gratuïta i obligatòria 
des dels cinc o sis anys fins a finalitzar l’es-
cola secundària (fins als 18 anys d’edat). Als 
6 anys s’inicia l’escola primària “elementary 
school” amb una durada de sis anys passant 
llavors a l’escola secundària que es divideix 
en dos cicles: junior i senior.

Treballem amb districtes escolars en gairebé 
totes les províncies del país mantenint amb 
alguns d’ells extraordinàries relacions perso-
nals establertes durant anys. Aquests districtes 
tenen al seu càrrec un gran nombre d’escoles 
tant públiques com privades des de primària 
fins a secundària.

Escola
Pública
Acollir estudiants internacionals a les escoles 
públiques del país forma part essencial de la 
política escolar de totes les províncies. Tan 
important és, que gairebé tots els districtes 
escolars tenen el seu propi departament in-
ternacional que acull i gestiona els estudiants 
de més de cent països que trien Canadà com 
a destinació.

– 

3r i 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat 
Elecció districte escolar (no escola) 
Study Permit 
14 a 18 anys 
 
Família  
Any: entre 17.090 € i 25.175 € 
Semestre *: entre 9.230 € i 12.650 € 
16 setmanes: entre 8.290 € i 9.550 € 
12 setmanes: entre 6.680 € i 7.865 € 

Residència  
Any: 20.640 € 
Semestre*:  11.110 € 
16 setmanes: 9.100 € 
12 setmanes:  8.340 € 
* 5 mesos

Selecció de famílies 
En el cas dels programes en escola pública 
són els propis districtes escolars, directament 
o amb organitzacions col·laboradores, els que 
escullen les famílies un cop triat el col·legi 
més adequat pel participant. En el cas de les 
escoles privades ho fa un departament propi 
de l’escola o es deriva la seva gestió a organ-
itzacions col·laboradores.

Convalidació
Els estudis d’any escolar al Canadà són com-
pletament convalidables a Espanya.

Els cursos equivalents a 1r, 2n i 3r d’ESO no 
necessiten convalidar. És el col·legi espanyol 
on es continuaran els estudis, el qual marca 
els requisits. L’estudiant ha d’aprovar el curs 
al Canadà. 

Els cursos equivalents a 4t d’ESO, 1r i 2n de 
Batxillerat requereixen convalidació per part 
del Ministeri. Per superar un grau s’ha de cur-
sar i aprovar com a mínim, 5 assignatures del 
mateix durant dos semestres o tres trimestres. 
Pel que fa a la convalidació hi ha diferències: 
El grau 10 (4rt ESO) i l’11 (1r Batxillerat) es 
superen amb l’aprovat de 5 assignatures de les 
8 o 10 escollides, siguin quines siguin aques-
tes. El grau 12 (2n Batxillerat) es considera 
superat o bé amb el Diploma de Graduació 
o bé  amb un certificat del centre de no 
poder-se expedir l’esmentat certificat i amb 
l’aprovat de 5 assignatures sempre que quatre 
d’elles siguin: matemàtiques, física, química, 
biologia, geologia, dibuix tècnic, filosofia, 
geografia, història, història de l’art, llatí, grec o 
literatura (francesa o anglesa).

Encara que treballem en totes les províncies i 
territoris, la major part dels nostres estudiants 
s’inclinen per les províncies de British Colum-
bia o Alberta en la costa Oest o Ontario o New 
Brunswick a la Est. A New Brunswick hi ha 7 
districtes; a Alberta 64; a British Columbia 60 i 
a Ontario 76.

Escola
Privada
– 

ESO, 1r i 2n Batxillerat 
Study Permit 
Residència 
11 a 18 anys 
Any: entre 29.730 € i 53.370 * € 
Trimestre: des de 18.000 €
Treballem amb diferents escoles privades en 
gran part de les províncies del país. Alguna 
d’elles està considerada com una de les millors 
escoles de secundària del món. Les instal·la-
cions varien però totes es caracteritzen per 
disposar d’equipaments d’altíssim nivell, una 
contrastada excel·lència acadèmica i infinitat 
d’esports i activitats extraescolars.
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El pas 
natural. 
Bressol de 
l’anglès i 
seu del sis-
tema edu-
catiu més 
prestigiós.

UNITED
KING–
DOM

Sistema educatiu
Al Regne Unit hi ha dos tipus d’escoles: Esta-
tals i Privades. En ambdós tipus es pot triar 
allotjament en família o residència però no 
totes les escoles ofereixen l’opció d’internat i 
el mateix a l’inrevés, algunes escoles obliguen 
a allotjar-se en elles durant el curs. L’opció 
de família ofereix una experiència única per 
conèixer a fons la vida britànica, mentre que 
l’opció d’internat és òptima per conviure 24 
hores amb nois i noies del país i participar de 
la vida escolar de forma intensiva.
A Gran Bretanya gairebé tots els nois i 
noies van a l’escola des dels 5 fins als 17 o 18 
anys, encara que és obligatori fer-ho fins als 
16, és a dir fins al grau 11. Els dos anys finals, 
graus 12 i 13 són coneguts com A Levels. És 
un període en què els estudiants es prepa-
ren molt intensament en algunes àrees i es 
preparen per als exàmens d’A-level. Són dos 
anys d’extraordinària dificultat pels estudiants 
britànics pel que encara ho són molt més per 
a un estudiant estranger.
A Escòcia el sistema és una mica diferent 
tot i que molt més per la nomenclatura dels 
dos últims cursos (S5, S6) i el nom dels 
exàmens (Higher).

Convalidació
En els últims anys s’han produït alguns canvis en el sistema acadèmic del Regne Unit que 
encara no s’han vist reflectits en la normativa de convalidacions del nostre país. És per aquest 
motiu que és un país que recomanem especialment fins a 3r d’ESO en el cas de l’any complet i 
considerem que es tracta de l’elecció òptima per realitzar un trimestre en qualsevol dels cursos 
ja sigui primària, ESO o Batxillerat.

El preu inclou 
– Entrevistes d’orientació amb participant i la família, selecció del programa i tràmits d’admissió.
– Allotjament en família o residència (segons programa).
– Taxes acadèmiques de l’escola i transport escolar (només algunes escoles).
– Seguiment del participant pel coordinador de zona (Guardianship).
– Obtenció de documents per a la convalidació i gestió de la mateixa (any complet).
– Assegurança mèdica, d’accidents i responsabilitat civil
– Seminari d’orientació per a participants i famílies previ a la sortida.

* Aquest preu pot ser superior en el cas d’optar a escoles concretes de major prestigi.

Escola 
Pública
–
3r, 4t ESO i Batxillerat 
Família 
14 a 17 anys 
Any: 13.480 € 
Trimestre: 7.780 €

Les State Schools són les que al nostre país 
serien escoles públiques, és a dir, finançades 
íntegrament pels impostos. Aquestes escoles 
són les escollides pel 93% de les famílies del 
país. La major part d’elles segueixen l’anome-
nat National Curriculum. Poden ubicar-se 
per tot el país. Als 14 anys, els estudiants han 
de decidir sobre quins temes volen estudi-
ar, encara que alguns d’aquests temes són 
obligatoris. Aquests temes s’estudien durant 
els anys 10 i 11, preparant-se per fer un exa-
men homologat GCSE (Certificat General 
d’Educació Secundària).  
Els anys 12 i 13 són els de preparació dels 
A-levels. Difícilment es pot fer 4t d’ESO 
sense haver realitzat 3r al Regne Unit.

Escola
Privada
–
Primària, ESO i Batxillerat 
Residència 
6 a 18 anys 
Any: entre 28.120 € i 43.580 * € 
Trimestre: des 13.630 * €

Treballem amb un gran nombre d’escoles 
privades en gairebé tots els comtats, algu-
nes d’elles de les més prestigioses del país i 
amb excel·lents instal·lacions, professors i 
serveis. Com parlem d’una de les tradicions 
més consolidades en pel que fa a l’educació, 
hi ha escoles de tot tipus: coeducacionals o 
només de nois o noies, especialitzades en 
àrees esportives o artístiques, amb Batxillerat 
Internacional, només per a estudiants inter-
nacionals, etc.
Per aquest motiu és molt important realitzar 
una anàlisi detallada de les necessitats de l’es-
tudiant, així com de les de la seva família, per 
oferir una proposta que s’adapti les exigències 
requerides.
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Un pas 
tranquil. 
Un país 
d’arre-
laments 
positius 
i pro-
funds 
amb ha-
bitants 
cordials 
i acolli-
dors.

IRE–
LAND

Sistema educatiu 
a Irlanda
A Irlanda l’educació és obligatòria 
dels 6 als 16 anys. La primària es 
realitza durant 6 anys  i després es 
passa a l’educació secundària dividida 
en dos cicles (júnior i sènior). El 
cicle júnior està format per matèri-
es comunes i generals i dirigides a 
alumnes de 12 a 15 anys d’edat. Al 
sènior (15 a 18 anys) l’alumne ha 
d’escollir la branca cap a on pretén 
dirigir els seus estudis. Hi ha dos 
exàmens estatals externs ( Junior i 
Leaving Certificate) que es realit-
zen en acabar cada cicle. En el cicle 
júnior, els alumnes s’inscriuen en 
5 assignatures obligatòries (nor-
malment matemàtiques, ciències, 
anglès, història o geografia i llengua 
estrangera) i en 5 optatives. 
En el cicle sènior, els alumnes 
escullen 6 o 7 assignatures. les 
assignatures s’imparteixen com a 
mínim, en dos nivells. L’any escolar 
a Irlanda dura aproximadament 
nou mesos des de finals d’agost o 
principis de setembre fins a juny i es 
divideix en tres trimestres.

Tipus d’escoles 
A Irlanda existeixen escoles privades amb 
allotjament en el propi col·legi (boarding), 
amb allotjament en una família o col·legis 
públics, en aquest cas sempre amb estada 
en família. També es pot triar si es prefereix 
un col·legi coeducacional o únicament amb 
estudiants del mateix sexe. El ventall d’opci-
ons s’amplia a si es desitja un col·legi religiós 
o laic o si es té una afició específica que es 
vulgui practicar a l’escola.

Col·legis públics: 
Solen denominar-se Community Schools o 
Comprehensive Schools i són els més abun-
dants. Molts d’ells no accepten estudiants 
internacionals ja que els estudiants irlandesos 
són prioritaris.

Col·legis privats: 
Són escoles amb grans instal·lacions, molta 
inversió en pedagogia, ràtios alumne/pro-
fessor baixos i assignatures electives molt 
nombroses.

Col·legis concertats: 
Molt semblant al concepte del nostre país. 
Són escoles privades en origen però subven-
cionades pel Ministeri d’Educació Irlandès. 
Algunes ofereixen la possibilitat d’allotjar-se 
al col·legi encara que la majoria no disposen 
de residència.

Convalidació
Els estudis anteriors a 4t d’ESO tenen una homologació directa, per 
la qual cosa no cal cap tràmit per reincorporar-se al sistema educatiu 
espanyol.
A partir de 4t d’ESO s’ha de realitzar la convalidació dels estudis un 
cop finalitzats i aprovats amb els següents requisits:
- 4t d’ESO. 1st Year of Senior Cycle o Transition Year. S’han de cursar i 
aprovar amb graus A, B, C o D un mínim de sis assignatures.
- 1r de Batxillerat. 2nd year of Senior Cycle. S’han de cursar i aprovar 
amb graus A, B, C o D un mínim de cinc assignatures.
- 2n de Batxillerat. 3rd Year of Senior Cycle. S’han de cursar un mínim 
de sis matèries, de les quals dues hauran d’estar dins de les considera-
des de Nivell Superior amb unes qualificacions d’A, B o C. La resta de 
les assignatures podran ser escollides entre el Nivell Superior o Nivell 
Ordinari amb unes notes d’ A, B, C o D. Serà obligatori fer i aprovar 
l’examen Leaving Certificate quan acabi el curs.

El preu inclou 
–  Entrevista orientació, participant i família, 
selecció programa, tràmits d’admissió.
– Allotjament en família o residència.
– Taxes acadèmiques de l’escola i transport 
escolar (només algunes escoles).
– Seguiment per coordinador/a de zona.
– Obtenció documents per convalidació i 
gestió (any complet).
– Assegurança mèdica, d’accidents i responsa-
bilitat civil individual.
– Seminari d’orientació previ a la sortida.
– Peces principals de l’uniforme.

Escola
Pública
– 
ESO i Batxillerat 
12 a 18 anys

Família 
Any: entre 15.550 € i 16.380 € 
Semestre: 13.260 € 
Trimestre: entre 8.150 € i 8.600 €

Residència 
Any: 23.400 €

Les escoles públiques a Irlanda poden acollir 
estudiants estrangers de la Unió Europea i 
també d’Islàndia, Liechtenstein i Noruega. 
Moltes escoles són gestionades directament 
per l’Estat, però d’altres ho són per ordres 
religioses (la majoria catòliques). Algunes po-
den haver estat originalment escoles privades, 
però ara són totalment finançades pel govern 
irlandès. N’hi ha que tenen residència-inter-
nat i poden ser mixtes o només per a nois o 
per a noies.

Escola
Privada
–
ESO i Batxillerat 
12 a 18 anys

Família 
Any: entre 20.150 € i 25.400 * € 
Semestre: entre 15.900 € i 16.100 * € 
Trimestre: entre 10.820 € i 12.320 * €

Residència  
Any: entre 30.060 € i 39.330 *€

Treballem amb més de 40 escoles diferents en 
totes les àrees del país. Les escoles privades 
solen comptar amb grans instal·lacions, 
molta inversió en pedagogia, ràtios alumne/
professor baixos i assignatures electives molt 
nombroses.  
Poden tenir allotjament en el propi col·legi. 
Aquest règim pot ser de 5 o de 7 dies d’estada 
setmanal sent optatiu en alguns centres i 
oferint alguns únicament l’opció de cinc dies 
(en el cas de cinc dies els estudiants passen el 
cap de setmana en una família escollida per la 
nostra organització.)
* Aquest preu pot ser superior en cas d’optar a 
escoles concretes de major prestigi.
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Swit–
zerland

Deuts–
chland

Escola pública 
–
4t ESO i Batxillerat
Família Voluntària > 15–18 anys
Any: 9.980 €
Semestre: 6.365 €
Trimestre: 4.995 €

Un programa en què la peculiaritat és que 
l’estudiant s’allotja en una família que no rep 
cap remuneració econòmica. Els partici-
pants s’integren en un institut públic arreu del 
país sense que hi hagi la possibilitat d’elecció.

Residència
Any:  20.155 €

Convalidació
Per als estudis fins a 3r d’ESO (inclòs) no cal 
fer cap tràmit de convalidació. Per 4t d’ESO 
s’ha d’aprovar el curs Seconde, per a 1r de Bat-
xillerat Première i per 2n de Batxillerat a més 
de tenir aprovat el curs Terminale s’ha d’haver 
fet, aprovat i obtingut el Baccalauréat.

Escola privada 
–
Primària, ESO i Batxillerat
Residència > 6–17 anys
Any: a partir de 56.000 €

A Suïssa treballem amb un gran nombre de 
col·legis privats amb allotjament en el propi 
col·legi. Hi ha escoles a tots els cantons del 
país encara que les més conegudes estan al 
voltant del llac Leman a les ciutats de Gine-
bra, Lausanne i Montreaux. Si es prefereix 
estudiar a la part alemanya hi ha escoles a la 
zona de Zürich o de Gstaad, on s’ubica un 
de les més prestigioses, cares i de difícil accés 
del món.
S’ubiqui on s’ubiqui, l’idioma vehicular 
de la majoria de les escoles és l’anglès, en 
moltes d’elles i es pot cursar el Batxillerat 
Internacional o seguir el currículum americà 
o si s’opta pel francès, seguir pel currículum 
francès. La ràtio de professors/alumne és veri-
tablement baixa.
L’oferta d’escoles també ens permet enfocar 
l’estudi en àrees o mètodes molt diversos.

Convalidació
Depenent del currículum triat a l’escola 
s’aplicaran els requisits establerts per a aquest 
país. En el cas de seguir el sis-
tema suís s’haurà d’aprovar el curs correspo-
nent que es pot consultar a la taula d’equiva-
lències de la pàgina 5.

Escola pública 
–
Schulbesuch Programm
3r, 4t ESO i Batxillerat
Família > 14–17 anys 
Nivell mínim B1
Any: 11.980 €
Semestre: 7.180 € 
Trimestre (12 setmanes): 4.900 €

Parlem d’un programa en una escola pública 
de qualsevol dels estats del país. Si es vol esco-
llir un estat en concret, el programa té un cost 
extra encara que no es garanteix en el moment 
de la inscripció (en el cas de no confirmar-se 
no es cobraria l’extra). L’allotjament és en 
famílies seleccionades.

Residència (àrea de Berlín)
14 a 17 anys i nivell mínim C1
Any: 15.560 €

Convalidació
Per als estudis fins a 3r d’ESO (inclòs) no 
cal tràmits de convalidació. Per 4t d’ESO 
s’ha d’aprovar la 10a classe de Hauptschule /
Realschule o 10a classe de Gesamtschule (branca 
Gymnasium). Per a 1r de Batxillerat 11a classe 
i 12a classe de Gesamtschule (branca Gymna-
sium) o 11a/o 12a classe d’Gymnasium i per a 
2n de Batxillerat a més d' aprovat l’últim curs 
de Gesamtschule (Branca Gymnasium) o de 
Gymnasium s’ha d'obtenir l'Abitur.

Un pas extraordinari.
El motor d’Europa ofereix un dels sistemes 
escolars més orientats al mercat laboral de 
la Unió.

Un pas selecte. 
La seva situació geogràfica, política i econò-
mica l’han convertit en la destinació preferi-
da de les elits de molts països del món.

Un pas rellevant.
El nostre país veí acredita un dels sistemes 
públics d’educació més sòlids del continent.
Oh la la! 

El preu inclou (tots els països)
· Entrevistes d’orientació amb participant i les famlílies, selecció del programa i tràmits d’admissió.
·Allotjament en família o residència segons programa.
· Taxes acadèmiques de l’escola.
· Seguiment del participant per coordinador de zona.
· Obtenció de documents per a la convalidació i gestió de la mateixa (any complet).
· Assegurança mèdica, d’accidents i responsabilitat civil.
· Seminari d’orientació per a participants i famílies previ a la sortida.

France
Pàgines

—
de la 109 a la 121

 
Edats

—
de 17 a 99 anys

l'oportunitat
definitiva

ADULTS
 ADULTS, 

 PROFESSIONALS 

 I FAMÍLIES 



Adults – 111Adults – 110

Adults — 
Anglès general

Estats Units
— Boston - EC
Fundada el 1992, l’escola d’EC Boston es troba en ple centre de Boston, a 
Faneuil Hall Square, un enclavament important en la història del país.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.544 € 2 setm./2.867 € 4 setm./ 7.952 € 12 setm. 
Apartament3 SC HI/1.586 € 2 setm./2.952 € 4 setm./ 8.207 € 12 setm. 
15/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18€/setmana. 2família +18 €/setmana. 
3apartament +26 €/setmana. 

Estats Units
— Nova York - EC
L’escola, amb un interiorisme plenament contemporani i unes vistes úniques 
a la ciutat, es troba al bell mig de Times Square i és possiblement l’escola més 
cèntrica de Manhattan.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.577 € 2 setm./2.935 € 4 setm./7.892 € 12 setm.
Residència3 SC HI/2.065 € 2 setm./3.910 € 4 setm./10.818 € 12 setm.
15/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18 €/setmana. 2família +30 €/setmana.  
3residència +30 €/setmana. 

Estats Units
— Washington–EC
Washington és una de les ciutats més interessants dels Estats Units. L’escola 
està en una zona excel·lent, molt a prop de la Casa Blanca.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP2 HI/1.417 € 2 setm./2.617 € 4 setm./7.196€ 12 setm. 
Residència3 SC HI/1.836 € 2 setm./3.454 € 4 setm./9.716 € 12 setm.
15/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18 €/setmana. 2família +22 €/setmana. 
3residència +14 €/setmana.

Estats Units
— Chicago- Stafford House
Chicago és una de les ciutats més espectaculars del món. L’ escola es troba a 
la famosa Avinguda Michigan amb vistes al llac.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.470 € 2 setm./2.678 € 4 setm./7.298 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.391 € 2 setm./2.519 € 4 setm./6.561 € 12 setm.
2/6 al 30/8 1família +26 €/setmana.

Estats Units
— Los Angeles - Hollywood/Kings Edu-
cation
A només uns minuts a peu del “Passeig de la Fama” de Hollywood aquesta 
escola es una les les millors de Califòrnia.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.474€ 2 setm./2.795 € 4 setm./7.931 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.771 € 2 setm./3.389 € 4 setm./8.612 € 12 setm. 
23/6 al 17/8 1família +30 €/setmana.

Estats Units
— San Francisco - EC
L’escola es troba al centre de la ciutat, molt a prop de Market Street, a la 
zona del downtown de San Francisco.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.500 € 2 setm./2.781 € 4 setm./7.693 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.825 € 2 setm./3.290 € 4 setm./9.220 € 12 setm.
15/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18 €/setmana. 2família +22 €/
setmana. 3residència +27 €/setmana.

Estats Units
— San Diego amb amics - Converse
L’escola està en ple centre i a pocs minuts a peu de la bonica badia de San 
Diego. Un curs d’anglès d’altíssim nivell i amb la possibilitat de compartir 
allotjament amb els teus amics, fet que redueix el preu considerablement.

Standard English > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Estudi1 SC HD/2.114 € * 4 setmanes 
1/7 al 31/8 +22 €/setmana.
*preu per persona/obligatòria inscripció mínima de dues persones––––––––

1 USD = 0,87 €

Mateix preu que si t’inscrius 
directament a l’escola, però 
amb molts més avantatges. 

Fee + 150€

Canadà  
— Toronto - EC
L’escola, situada al cor de la ciutat, al costat d’Eglinton Park, és un dels 
centres privats més prestigiosos de Toronto.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Standard English + 30 anys1 > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família3 MP HI/1.060 € 2 setm./1.880 € € 4 setm./5.000€ 12 setm.
Residència3 SC HI/1.410 € 2 setm./2.555 € 4 setm./7.087 € 12 setm.
15/6 al 14/9. 1curs +14 €/setmana. 2família +20 €/setmana. 

Canadà
— Vancouver - EC
Cultura, oci, història, platges, montanyes i parcs, aquesta ciutat t’ofereix de 
tot. L’escola s’ubica en un edifici emblemàtic en ple centre.

Standard English1 > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP/1.006 € 2 setm./1.780 € € 4 setm./4.758 € 12 setm.
Residència2 SC HI/1.225 € 2 setm./2.217 € 4 setm./6.069 € 12 setm.
15/6 al 14/9. 1curs +13 €/setmana. 2família +27 €/setmana. 3residència 
+83 € /setmana.

Canadà
— Fredericton - 
University of New Brunswick (UNB)
Curs d’immersió total, en què els participants s’obliguen contractualment a 
fer servir únicament l’anglès. L’idioma es practica durant tot el dia.

Total immmersion > 24 h/dia els set dies de la setmana. 
Immersió absoluta per contracte.

Residència HD PC/2.025 € 4 setmanes.
Dates d’inici:  21/5 al 20/6 o 9/7 al 8/8.

Família2 BB HI/1.531 € 2 setm./2.847 € 4 setm./7.645 € 12 setm.
Residència3 SC HI/2.012 € 2 setm./3.810 € 4 setm./10.535 € 12 setm.
18/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +20 €/setmana. 2família +30 €/setmana. 
3residència +30 €/setmana. 

Anglaterra
— Londres - Kings Education
Escola recentment renovada ubicada a la verda i segura zona residencial de 
Beckenham a només 20 minuts del Central London.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.265 € 2 setm./2.435 € 4 setm./6.491 € 12 setm. 
Residència2 SC HI/1.555 € 2 setm./2.996 € 4 setm./8.184 € 12 setm. 
16/6 a l’ 11/8 1família - 30/6 al 4/8 2residència + 28 €/setmana

Anglaterra
— Londres - Colindale/Stay Campus
Viure i estudiar, tot en un mateix edifici a només 30 minuts de Leicester 
Square, és l’experiència que ofereix aquest nou campus inaugurat el setembre 
de 2016.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.
Estudi privat PC HI bany privat /1.490 € 2 setm./ 2.907 € 4 setm./ 
8.574€ 12 setm.

Anglaterra
— Totnes - English in Totnes
Totnes és una de les poblacions més espectaculars del sud d’Anglaterra. 
L’escola, en un magnífic edifici acabat de restaurar, es troba en ple
centre.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/962 € 2 setm./1.850 € 4 setm./5.329 € 12 setm.

Anglaterra
— Brighton - Kings Education
Una de les ciutats amb major qualitat de vida del Regne Unit. L’escola es 
troba a 10 minuts a peu de l’estació, des de la qual hi han trens directes a 
Londres i a l’aeroport de Gatwick.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.205 € 2 setm./2.285 € 4 setm./6.125 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.440 € 2 setm./2.757 € 4 setm./7.538 € 12 setm. 
16/6 a l’ 11/8 1família +28 €/setmana.

––––––––
1 CAD = 0,66 €

––––––––
1 GBP = 1,12€

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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Anglaterra
— Oxford - EC
Escola ubicada al centre de la ciutat, envoltada d’edificis històrics perta-
nyents a la Universitat d’Oxford, com els mundialment coneguts Balliol 
College i Trinity College. Aquest nou centre disposa de les instal·lacions 
més completes.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.222 € 2 setm./2.357€ 4 setm./6.421 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.392 € 2 setm./2.694 € 4 setm./7.430 € 12 setm.
15/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +17 €/setmana. 2família +34 €/
setmana. 3residència +17 €/setmana. 

Anglaterra
— Cambridge - EC
Els estudiants podran gaudir d’una escola oberta al setembre de 2013. Está 
ubicada en ple centre de la ciutat, a cinc minuts del famós Parker’s Piece i en 
una àrea peatonal plena de restaurants, bars i botigues.

Standard English1 > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.190 € 2 setm./2.289 € 4 setm./6.216 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.414 € 2 setm./2.738 € 4 setm./7.562 € 12 setm.
15/6 al 14/9 1curs (2 i 4 setmanes) +17 €/setmana. 2família +34 €/
setmana. 3residència +17 €/setmana.

Anglaterra
— Lewes - Sussex Downs College
Segons els nostres estudiants és un gran lloc per experimentar la “traditio-
nal England” y a només de 15 minuts en tren de Brighton. En el campus 
conviuen estudiants anglesos i internacionals.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/4.460 € 12 setm. 
Residència SC HI/4.121 € 12 setm. 

Escòcia
— Edimburg - BSC
La capital d’Escòcia, Edimburg, ofereix nombroses atraccions: museus, 
galeries, el seu famós castell i el reconegut Festival de Teatre que es realitza 
a l’estiu. L’escola es troba a George Street, el carrer més prestigiós de la ciutat.

Standard English1 > 15 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.028 € 2 setm./1.950 € 4 setm./5.368 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.172 € 2 setm./2.237 € 4 setm./6.230 € 12 setm.
29/6 al 1/9 família1+ 17 €/setmana. 2 residència +34 €/setmana. 

Irlanda
— Cork - Cork English College
Cork és la segona ciutat d’Irlanda després de Dublín i és, sens dubte, una de 
les més boniques del país. L’escola, als marges del riu Lee, ocupa uns bells 
edificis antics i disposa de les instal·lacions més completes. 

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.030€ 2 setm./1.890 € 4 setm./4.625 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.000 € 2 setm./1.830 € 4 setm./4.425 € 12 setm.
2/6 al 3/9 1família + 25 €/setmana. 

Irlanda
— Dublín - CES
Una ciutat fascinant! L’escola està ubicada al cor de la ciutat, al carrer del 
Trinity College i del Dublín Castle. Consta de dos edificis i està envoltada 
de restaurants, botigues i moltes atraccions culturals.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.101€ 2 setm./1.966 € 4 setm./5.198 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.155 € 2 setm./2.075 € 4 setm./5.522 € 12 setm. 
2/6 al 22/9 1família +30 €/setmana.
Nota: en residència el transfer d’arribada inclòs. 

––––––––
1 GBP = 1,12€

Irlanda
— Galway - Galway Cultural Institute
Centre situat davant del mar amb vistes increïbles a l’oceà Atlàntic. L’escola, 
en un magnífic edifici, és la més prestigiosa de la ciutat.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.040 € 2 setm./1.900 € 4 setm./5.160 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.010 € 2 setm./1.840 € 4 setm./4.980 € 12 setm.
22/6 al 8/9 1curs +20 €/setmana. 2família +20 €/setmana. 3residència 
+40 €/setmana.

Malta
— St. Julians - EC
El nostre centre a Malta és el destí ideal per a unes “vacances d’estudi”. No 
hi ha cap lloc millor per relaxar-se, divertir-se i aprendre anglès.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/885 € 2 setm./1.695 € 4 setm./4.635 € 12 setm. 
Residència SC HD/845 € 2 setm./1.615 € 4 setm./4.395 € 12 setm.
15/6 al 29/9 1curs (2 i 4 setmanes) +20 €/setmana. 2família +45 €/
setmana. 3residència +70 €/setmana.

Hawaii
— Honolulu - ICC
Honolulu és la capital de l’illa d’Oahu, situada a l’arxipèlag de Hawaii, al 
Pacífic sud. La nostra escola es troba a l’oest de la platja de Waikiki.

Standard English > 16 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.822 € 2 setm./2.811 € 4 setm./6.710 € 12 setm.
Residència3 SC HI/3.172 € 2 setm./7.937 € 4 setm. 

Sud-Àfrica
— Cape Town - Good Hope Studies
Situat en una zona residencial al sud de Cape Town, una de les ciutats més 
boniques del món, aquest centre privat es distingeix per la gran qualitat de 
les instal·lacions i professorat.

Standard English > 16 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/905 € 2 setm./1.695 € 4 setm./4.635 € 12 setm.
Residència3 SC HI/885 € 2 setm./1.655 € 4 setm. /4.575 € 12 setm.

Austràlia
— Sydney - Embassy CES
Construïda a la vora de l’imponent Port Jackson, Sydney és, sens dubte, la 
ciutat favorita pels estudiants internacionals. L’escola es troba a Darlinghurst, 
una zona molt cèntrica i animada.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.323 € 2 setm./2.329 € 4 setm./5.987 € 12 setm. 
Residència SC HI/2.625 € 4 setm./6.914 € 12 setm. 

França
— París - France Langue
Situada al bell mig de París, a mig minut de l’Òpera de París i 10 minuts del 
Musée du Louvre, és l’escola ideal per explorar la capital francesa.

Cours Standard de Français > 20 sessions/setmana 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família BB HI/1.320 € 2 setm./2.400 € 4 setm./6.560 € 12 setm.
Residència BB HI /1.460 € 2 setm./2.680 € 4 setm./6.980 € 12 setm.

França
— Niça - Azurlingua
Situada entre les ciutats de Cannes i Montecarlo, Niça és un dels diamants 
de la Costa Blava. La nostra escola d’idiomes està situada en ple centre de 
Niça, a 15 minuts a peu del mar.

Cours Standard de Français1 > 20 sessions/setmana 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família BB HI/1.030 € 2 setm./1.888 € 4 setm./4.440 € 12 setm.
Residència SC HI /1.010 € 2 setm./1.848 € 4 setm./4.560 € 12 setm.
4/2 al 29/9 1curs + 50 €. 15/4 al 29/9 2 residència + 120 €/setmana. 

––––––––
1 USD = 0,87 €

––––––––
1$ AUS = 0,65 €

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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Alemany
— Berlín - GLS
Considerada una de les escoles d’idiomes més impressionants del món, està 
situada en una de les zones més de moda de Berlín. L’allotjament en apar-
tament es compartirà com a mínim amb una persona alemanya. Habitació 
individual.

Standard Kurse1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/964 € 2 setm./1.976 € 4 setm./5.664 € 12 setm. 
Apartament3 SC HI/1.289 € 2 setm./2.651 € 4 setm./7.764 € 12 setm. 
23/6 al 17/8 1curs +40 €/setmana. 2família + 80 €/setmana. 3aparta-
ment + 80 €/setmana.

Alemany
— Munic - DID
L’escola està ubicada en ple centre de la ciutat, al costat del principal carrer 
comercial ple de botigues i centres comercials.

Standard Kurse1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/820 € 2 setm./1.600€ 4 setm./4.360 € 12 setm.
Hostal3 BB HI/940 € 2 setm./1.840 € 4 setm./5.135 € 12 setm.
30/6 al 24/8 1curs (2 i 4 setmanes) +35 €/setmana. 2família +20 €/setmana. 

Italià
— Florència - Koine
Un dels centres privats més ben situats de la ciutat, al costat de la Piazza 
della Signoria. El seu equip de professionals està totalment involucrat en 
l’aprenentatge dels estudiants.

Lingua e Cultura > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família BB HI/710 € 2 setm./1.170 € 4 setm./3.200 € 12 setm.  
Nota: Afegeix-hi 4 classes de cuina amb la “mamma” incloent el sopar.

Xinès
— Xangai - Mandarin House
Xangai és, sens dubte, una de les ciutats més occidentals de la Xina. L’escola, 
situada al centre de la ciutat, és la millor opció per estudiar la llengua xinesa.

General Mandarin1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 HI/2.434 € 4 setm./6.034 € 12 setm. 
2/6 al 31/8 1curs +15% . 2 família +15% 
Nota: Per a principiants consulteu dates.

Japonès
— Kyoto - ISI
Centre històric de la cultura japonesa, la ciutat permet sentir l’autèntica 
cultura tradicional que emana dels seus antics edificis, jardins, temples i 
santuaris que omplen els carrers. Escola de noves instal·lacions, en un dels 
llocs de més interés turístic.

Standard Japanese > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.255 € 2 setm./2.196 € 4 setm.
Residència SC HI/1.130 € 2 setm./1.843 € 4 setm. 

––––––––
1JPY =0,0077 €

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€

Adults —  
Especialitzats

English Plus Film
— Los Angeles/Hollywood - Kings Edu-
cation
English Plus Film:
Un curs d’introducció a aspectes com la producció, la post-producció, l’actu-
ació, l’explicació d’històries en escenes i la història del cinema. 15 hores de 
teoria i pràctica del cinema + 6 hores de millora de l’idioma en grup.

Dates d’inici: 1 juliol/29 juliol/26 agost.
Família BB HI/3.231€ 4 setm. Residència SC HI/3.827 € 4 setm. 

Exàmens oficials
— Brighton/Oxford - BSC
Un curs pensat per aquells estudiants que, tenint el nivell necessari, volen 
aprofitar l‘estiu per examinar-se del First o l’Advanced.

First Certificate or Advanced1 > - 4 setmanes 25 sessions/setmana
Dates d’inici: Brighton 1/7 · 29/7 (FCE) 24/6 · 29/7 (CAE)
Oxford 30/7 (FCE)(CAE)

Família BB HI/Brighton 2.184 € 4 setm./Oxford 2.325 € 4 setm. 
Residència SC HI/Brighton 2.685 € 4 setm./Oxford 2.685 € 4 setm.  
1preu de l’examen no inclòs.

Business English
— Londres - EC
Desenvolupar la fluïdesa, la precisió i l’idioma que es necessita per treballar 
amb confiança en el món empresarial internacional.

Standard English1 > 20 sessions/setmana +30 anys 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.410 € 2 setm./2.730 € 4 setm./7.468 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.590 € 2 setm./3.091 € 4 setm./8.550 € 12 setm.
15/6 al 14/9: 
1curs +17 € /setm. 2família +45 € /setm. 3residència +12 € /setm. 
Nota: nivell mínim upper-intermediate.

Disseny/Comunicació/Moda
— Londres - University of the Arts
Els cursos específics es realitzen en col·laboració amb els Colleges més pres-
tigiosos del món en les àrees artístiques, de disseny, moda i comunicació.

English PLUS 15 hores d’anglès general +15 hores de l’especialitat escollida.
Nivell d’anglès: a partir d’intermedi.

Art i disseny
· Digital Graphic Design (2 setmanes) 29/7 
· Fine Art (4 setmanes) 29/7
· Graphic Design (4 setmanes) 29/7 

Comunicació
· City Photography (2 setmanes) 15/7
· Marketing and Communication (2 setmanes) 15/7 

Moda
· Fashion Design (4 setmanes) 29/7  
· Fashion Styling (2 setmanes) 15/7 · 29/7

Casa compartida SC HI/2.225 € 2 setmanes/4.133 € 4 setmanes 
Família BB HI/2.069 € 2 setmanes/3.820 € 4 setmanes

Món laboral + Feina remunerada
— Toronto/Vancouver- ILAC
Aquest curs combina seminaris especialitzats en el món laboral i un període 
de 400 hores de pràctiques que poden ser remunerades.

Study Program + Paid work 10 mesos (5 + 5).
Dates d’inici: 2/1 · 11/2 · 25/3 · 13/5 · 24/6 · 12/8 · 23/9 · 4/11
4.610 € 10 mesos curs + feina. 160 €1 1 setmana allotjament.
1 Cost orientatiu allotjament en família en habitació individual.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

––––––––
1 USD = 0,87 €

––––––––
1 CAD = 0,66 €
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Adults — 
Oci i rutes

Cultura
— Totnes (Devon) - English in Totnes
Un curs en què les classes no es fan en una aula sinó a fora, en excursions 
on es descobreixen aspectes culturals, castells anglesos, galeries d’art, jardins 
botànics, classes de ioga i reflexologia.

Cultural Experience > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/635 € 1 setmana. 

Cuina
— Londres - British Study Centre
Curs pensat per a estudiants que sentin passió per la cuina i vulguin gaudir 
d’un curs que combina classes d’anglès (16,5 hores/setmana) als matins i 
classes de cuina (6 h/setmana) a les tardes o caps de setmana.

English Plus Cookery > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família BB/1.485 € 2 setmanes.
Residència SC HI/1.845€ 2 setmanes.

Anglès i Golf
— Margate - English in Margate
Al curs d’anglès li sumem tres sortides al camp amb un company de joc on 
el participant millorarà la seva tècnica alhora que practica l’idioma.

English Plus Golf > 20 h anglès + 3 rounds golf /setmana.
 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família MP HI/1.900 € 2 setmanes/3.625 € 4 setmanes.
Residència1 SC HI/1.998 € 2 setmanes./3.928 € 4 setmanes. 
23/6 al 24/8 1residència +18 € /setmana.

Cuina i Enologia
— Lucca - Koine
Lucca és una de les poques ciutats italianes que han mantingut intacte 
l’esplendor de les seves muralles del s.XVI fins avui. El seu centre, molt
ben conservat, la converteix en una joia de la Toscana. El curs combina 20 
hores de classes d’italià amb tast de vins, d’oli, àpats, una classe de cuina i 
dues visites culturals.

Pane, Vino e Lingua > 20 sessions/setmana 
Dates d’inici: 18/3 · 1/4 · 15/4 · 27/5 · 10/6 · 8/7 · 5/8 · 2/9 · 16/9 · 
30/9 · 14/10

Família BB HI/770 € 1 setmana.

Enologia
— Bordeus - France Langue
Aprèn sobre el fascinant i privilegiat món dels vins. El curs ha estat disse-
nyat pels amants del vi i gurmets, i ajuda a conèixer els secrets de l’art del 
tast, alhora que s’estudia la complexitat de l’elaboració de vins. L’escola ocupa 
un espaiós edifici del segle XIX, al centre de Bordeus.

Français et vins> 20 + 5 sessions/setmana 
Dates d’inici: 20/5 · 29/7 · 16/9

Família BB HI/1.155€ 1 setmana.

Rutes de descobriment pels Estats Units i Canadà
— Intrepid travel
13 participants internacionals i americans.
En maxi-vans especialment dissenyades.
El conductor de la van és el guia acompanyant.
Activitats opcionals: ràfting, vols en helicòpter, etc.
Costos extres: restaurants, despeses personals, vols, trasllats aeroport, nits 
extres en hotels, etc.

Chicago–Nova York/US&Canada Discovery
Dates d’inici: 
A: 13/5 · 17/6 · 22/7 · 23/9 · 21/10 B: 26/8
A: 3.665 € 12 dies (11 nits) B: 3.775 € 12 dies (11 nits). 

Vancouver /Canadian Rockies
Dates d’inici
A: 2.315€ 15 dies (14 nits) 
18/5 · 25/5 · 1/6 · 8/6
–
B: 2.335 € 15 dies (14 nits) ·
6/7· 10/7 · 13/7 · 17/7 · 20/7 · 27/7 · 3/8 · 10/8 · 17/8 · 24/8 · 31/8 ·  
7/9 · 11/9 · 14/9
–
C: 2.405 € 15 dies (14 nits)
15/6 · 22/6 · 26/6 · 29/6

––––––––
1 CAD = 0,67 €

––––––––
1 GBP = 1,13 €

––––––––
1 USD = 0,85 €

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€

Chicago

Berlin

Niagara Falls

Toronto

Montreal

Boston

Cape Cod

Nova York

Vancouver - Canadian Rockies

Vancouver

Whistler

Wells gray PP

Jasper NP

Banff NP

Kamloops

Glacier NP

Golden
Yoho NP

Adults —  
Voluntariat
(Sud-àfrica)

Adults —  
Anglès i pràcti-
ca d’empresa

Voluntariat (Natura)
— Oceans Conservation
Plettenberg Bay 
Aquesta fundació es dedica a la conservació del medi marí. Podrás participar 
en fer un canvi real per al futur de la costa de Sud-àfrica.

Dates d’inici: Tots els dilluns de gener a novembre. 
Residència PC 2 setmana/1.498 €. Setmana extra/552 €. 
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Voluntariat (Fauna)
— Lowvled Rehabilitation Centre
Hoedspruit
L'objectiu principal d'aquest centre és rehabilitar animals per a reintro-
duir-los al seu entorn natural. 

Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any. 
Residència PC 2 setmanes/1.856 €. Setmana extra/760 €. 
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Voluntariat (Social)
— Children’s Hospital
Cape Town
A l’hospital infantil més gran de Sud-àfrica, oferiràs assistència i atenció als 
nens ingressats i les seves famílies.

Dates d’inici: Tots els dijous de l’any del 10 gener al 23 desembre.
Residència PC 2 setmanes/1.218 €. Setmana extra/283 €. 
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Voluntariat (Social)
— Teaching centre
Cape Town 
“Words can Change Worlds”. Col·laboraràs amb les escoles donant suport 
als nens més necessitats per reforçar les seves habilitats de lectura, escriptura 
i parla en anglès.

Dates d’inici: Tots els dijous de l’any durant el curs escolar. 
Residència PC 4 setmanes/1.041 €. Setmana extra/195 €.
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Anglès + pràctica
— Margate - English Plus Internship 
Programme
English Plus Internship Programme
2 setmanes curs intensiu de llengua anglesa + 4 setmanes de pràctiques 
en empreses del següents sectors: ensenyament, administració, botigues 
i comerços, cuina, servei d’aliments, informàtica, perruqueria, fontaneria, 
electricitat.

Dates d’inici: Tots els dilluns de gener a novembre. 
Família HI MP/2.227 € 6 setmanes.
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Immersió absoluta. Home Teacher
El programa d’immersió absoluta en 
l’idioma. Viure i estudiar a casa del pro-
fessor/a.

- Nivell a partir d’elemental.

- Aquest programa es pot fer en diferents idiomes i 
en múltiples llocs.

- Permet adaptar les classes a necessitats molt espe-
cífiques.

- 15, 20 o 25 hores de classes particulars.

- Possibilitat de combinar les classes amb aficions o 
alternatives d’oci.

- Mínim de 3 activitats socials o culturals/setmana 
amb acompanyant.

- Esmorzar, dinar i sopar.

- 24 hores d’immersió.

- Una immersió autèntica sense contacte amb altres 
estudiants.

- Professors qualificats i amb alta experiència docent.

- Possiblitat d’escollir programa especial per a execu-
tius, preparació exàmens o afegir classes d’equitació, 
tennis, cuina o d’altres aficions.

Adults — 
Home Teacher

––––––––
1 GBP = 1,12 €

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Anglès —  
Gran Bretanya
— Regne Unit
Anglaterra: Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suffolk & Norfolk), 
Devon & Cornwall, Wiltshire & Dorset, Yorkshire & Lancashire.
Escòcia: Edinburgh, Glasgow, Isle of Bute & the Highlands.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.065 €. Setmana extra/1.008 € 
20 hores 1 setmana/1.199 €. Setmana extra/1.143 € 
–
Londres, Bath, Brighton, Liverpool, Cambridge i Manchester.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.176 €. Setmana extra/1.120 € 
20 hores 1 setmana/1.311 €. Setmana extra/1.255 € 
–
Cornwall, situat a l’extrem sud-oest d’Anglaterra, a Cornualla des-
cobriràs un dels comtats més bells del país, amb pobles de pescadors, 
mansions senyorials i costes escarpades.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.065€. Setmana extra/1.088 € 

––––––––
1 USD = 0,87 €

Anglès — 
Estats Units, Canadà, 
Austràlia, Nova Zelanda, 
Irlanda i Malta.
— Estats Units/Canadà
Estats Units: Boston, San Francisco, Nova York i l’estat de Florida. 
Canadà: Toronto, Vancouver i Vancouver Island.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.288 €. Setmana extra/1.218 €
20 hores 1 setmana/1.492 €. Setmana extra/1.392 €  

— Austràlia
Austràlia: Sydney, Brisbane. 
Nova Zelanda: Auckland.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.008 €. Setmana extra/952 € 
20 hores 1 setmana/1.120 €. Setmana extra/1.064 €
 

— Irlanda i Malta
Irlanda: Dublín, Cork i regió de Shannon.
Malta

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.180 €. Setmana extra/1.100 € 
20 hores 1 setmana/1.360 €. Setmana extra/1.280 € 

Alemany/Francès/ 
Italià/Portuguès
— Alemanya 
Cologne, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Frankfurt, 
Berlin, Stuttgart & Munich.

— Àustria 
Viena i Rauris, al costat de Salzsburg.

— França 
Paris (Versailles), Montpellier, Tours, Marseille & Provence Region 
(Nice, Toulon, Saint-Raphael, Avignon) 
 
— Itàlia 
 Pisa, Roma, Portoferraio, Aosta, Marsiliana, Trento, Bergamo, Cami-
nata.  

— Portugal 
Lisboa, Porto.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.260€. Setmana extra/1.180 € 
20 hores 1 setmana/1.440 €. Setmana extra/1.360 € 

Japonès
— Japó 
Tòquio

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.938 €. Setmana extra/1.882 € 
20 hores 1 setmana/2.162 €. Setmana extra/2.106 € 

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€



Adults – 121Adults – 120

Malta - EC
És una de les destinacions turístiques més importants de la Mediter-
rània. Al Sud d’Itàlia i davant les costes de Tunísia és una destinació 
perfecta per a famílies que no volen renunciar a la platja.

Adults + nois i noies de 7 a 13 anys /13 a 17 anys 
Adults: 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h
Nois i noies: 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h.

Dates: Diumenges entre 18/6 i 17/8
Família HD, MP 1 setm./540 € Adults/535 € Nois i noies
Notes: Activitats de tarda pels nois i noies: +100€/ setmana · Inclou tras-
llats d’anada i tornada. Acabament 24 d’agost.

França
Niça - Azurlingua
És una de les poblacions més conegudes de la Costa Blava. Ho en-
tendràs quan coneguis els antics carrers empedrats del casc antic o el 
fabulós passeig marítim.

Adults + nois i noies de 12 a 17 anys 
Adult:. 20 sessions setmanals 9 a 12:30 h.
Nois i noies: 20 sessions setmanals 9 a 12:30 h.

Dates: Diumenges de març a octubre
Família HD, MP 1 setm./600 € Adults/590 € Nois i noies  
Apartament1 1 setm./505 € Adults/760 € Nois i noies 16/4 al 30/9 1 

apartament +115 € /setm.
Nota: Acabament 28 octubre · Inclou trasllats d’anada i tornada.

Irlanda del Nord
Aquest programa permet a les famílies organitzar la seva estada a 
mida. Els nostres coordinadors locals disposen de cases per a acollir de 
3 a 8 persones. Una vegada confirmada la casa es pot complementar 
amb classes d’anglès particulars, visites culturals, cangurs pels nens, etc

Adults + nois i noies de 4 a 18 anys

Extres (Preus per persona)
Classes particulars paquet de 15 h +575 €
Sopar amb una persona o família local +60 €

Nois/noies - campaments amb nois locals:
Surf (11 a 17 anys) +240 €/setmana
Multiactivitats (4 a 14 anys) +295 €/setmana
Beach Camp (11 a 17 anys) +365 €/setmana
Família, apmt. o hotel 1 setmana a partir de /1.630 € 3 pax/1.750 € 
4 pax/1.960 € 6 pax

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€

Una nova forma d’aprofitar al màxim les vacances!
Mentre els adults fan les seves classes d’anglès els 
nois i noies participen d’un complet programa de 
classes amb participants de la seva edat.

Anglaterra
Cheltenham Ladies College - BSC
Fundat el 1853 és un dels internats amb més prestigi d’Anglaterra. El cam-
pus es troba a 10 minuts a peu del centre de Cheltenham.

Adults + nois i noies de 8 a 17 anys
Adults. 20 sessions setmanals d’anglés en horari de 9 h a 12:30 h/+1 
excursió de dia sencer per setmana +1 excursió de tarda +1 activitat de 
vespre.
Nois i noies. 20 sessions setmanals d’anglès en horari de 9 h a 12:30 
h/1 excursió de dia sencer per setmana +1 excursió de tarda +2 activitat de 
tarda +2 activitats de vespre.

Dates d’inici: 15/7 · 22/7 · 29/7 · 5/8.
Família HD PC 1 setm./890 € adults/890 € nois i noies. 

Anglaterra 
Londres - Frances King
No cal dir que Londres és una destinació magnífica per a fer un programa 
en família, ja que la ciutat està plena de llocs interesssants i un munt
de coses a fer plegats.

Adults + nois i noies de 6 a 16 anys
Adults. 20 sessions setmanals 9 h a 12:45 h
Nois i noies. 20 sessions setmanals 9 h a 12:45 h

Dates d’inici: Tots els dilluns de gener, febrer, abril, juny, juliol, agost 
i octubre. 
Família HD, MP 1 setm./780 € adults/583 € nois i noies.
Apartament HD, SC 1 setm./1.300 € adults/924 € nois i noies 

Anglaterra 
Totnes - English in Totnes
Totnes és una de les poblacions més espectaculars del sud d’Anglaterra.
A més és una de les ciutats angleses més fascinant a nivell cultural i social

Adults + nois i noies de 4 a 6, de 7 a 10 i de 11 a 17 anys
Adults. 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h
Nois i noies. Anglès + activitats 9 h a 17:30 h

Dates d’inici: 8/4, 1/7, 8/7, 15/7. 22/7, 29/7, 5/8, 12/8.
Família HD, MP 1 setm./556 € adults/857 € 1nois i noies 4-6 
anys/779 € 1nois i noies 7-10 anys/663 € 1nois i noies 11-17 anys. 
Cottage 3pax 1 setm./1.400 € adults /672 € nois i noies 4-6./594 € 
nois i noies de 7-10 anys/448 € nois i noies 11-17 anys.
1 Nota: pensió completa 

Irlanda
Galway - Atlantic
Galway és la tercera ciutat d’Irlanda i una de les més boniques.
A l’estiu els seus carrers s’omplen de gent que assisteix als festivals que 
se celebren a la ciutat amb més activitat cultural del país.

Adults + nois i noies de 5 a 11 anys/12 a 17 anys 
Adults. 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h
Nois i noies. 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h

Dates: Diumenges entre 30/6 i 18/8.
Família HD, MP 1 setm./600 € adults/465 € nois i noies
Apartament HD, SC 1 setm./700 € adults/635 € nois i noies
Nota 1: Activitats de tarda i excursió de mig dia pels nois i noies +220 €/
setmana pels adults +75 € (excursió) 
Nota 2: Acabament 24/8.

—  
Programes
per a tota la 
família

––––––––
1 GBP = 1,13 €
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Descobreix més a les nostres xarxes:

visita’ns a:
CIC Estades Lingüístiques
Via Augusta 205
08021 – Barcelona
–
tel: 93 200 11 33
email: viatges@iccic.edu

www.iccic.edu/viatges                                                                                                                                          
                                                             


