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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
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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
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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
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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
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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
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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).
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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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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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––––––––
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
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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).
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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
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––––––––
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
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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.
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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. 
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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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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
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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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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.
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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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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.
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––––––––
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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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 €

Dues nits de temps "de 
qualitat" amb la família.
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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!

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
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–––––––– 
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



1,2,3,4  Informació a la pàgina 20

GRAN BRETANYA

 Joves – 52

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



JERSEY
GRAN BRETANYA

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 



IRLANDA

 Joves – 55

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
––––––––
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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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)
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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

––––––––
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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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.



IRLANDA

1,2,3,4  Informació a la pàgina 20 Joves – 60

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 
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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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Dublín 
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.
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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)

"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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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. 
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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 €

–––––––– 
Participants 2018 4

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

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.
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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 

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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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

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. 

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. 

 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 €
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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. 


