
73

a

Pàgines
—

de la 74 a la 94
 

Edats
—

de 7 a 20 anys

interesting 
cursos per a tu

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

Inclou:

- Gestió d’inscripció.

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

- Gestió del pagament en divisa.

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

- Telèfon d’emergència 24h.

- Organització d’arribada i sortida del participant.

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

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

- Gestió de bitllets d´avió opcional.

LARS

 CURSOS  
 SUPER  
 ESPECIALS 

SINGU–
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Quan marxo?

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

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

Què tinc?

> Residència en règim de pensió completa.

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

> Lliga esportiva i activitats de vespre¹

Hi ha res més?

+ Trasllats aeroport Boston a/t > + 290 €

+ Excursió Nova York > + 350 €

+ Excursió Shopping Mall > + 50 €

+ Classes d’anglès > + 440 €/setmana

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

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

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

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

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

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

––––––––
1 USD = 0,88 €

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

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

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

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

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

*només surf camp

Què tinc?

> Trasllats aeroport Los Angeles anada/tornada.

> Residència en règim de pensió completa.

> Sessions especialitzades en l’activitat escollida. 

> 18 hores setmanals de classes d’anglès..

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

> Activitats de vespre 
Discoteca. Jocs. Cinema. Esports

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

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

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

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

––––––––
1 USD = 0,88 €

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

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

Colorado Bold
Denver-Denver  
–
15 a 17 anys

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

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

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

Què tinc? 
 

> Trasllats aeroport  anada/tornada Denver 

(Colorado) i San Francisco (California). 

> Allotjament en ruta en règim de PC.

> Ruta amb guies experimentats.

> Activitats d’aventura.

Quan marxo?

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

Quan marxo?

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

––––––––
1 USD = 0,88 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Teen Trips
–––––––––––––––––––––––––––– 
EUA. Califòrnia o Colorado.  
Ruta  

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Els millors 
campaments 
tradicionals del 
Canadà.

Quan marxo?

Onondaga Camp
6-16 anys  

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

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

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

Camp Kandalore 
6-17 anys

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

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

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

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada

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

> 6 sessions diàries d’activitats.

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

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

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

––––––––
1 CAD = 0,67 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Onondanga Camp 
Camp Kandalore
–––––––––––––––––––––––––––– 
Canadà. Ontario.  
Cabin  
6–17 anys

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

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

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

Campament amb més 
de 30 activitats dife-
rents amb noies i nois 
britànics.
Colomendy, amb capa-
citat per a 400 partici-
pants, es troba al cor 
d’un dels paratges més 
bells de Gal·les. Com a 
centre de campaments 
té unes instal·lacions 
espectaculars amb 
parc d’aventura, parc 
d’activitats aquàtiques, 
poliesportiu i resi-
dència reformada en 
forma de cabines.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quan marxo?

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

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

Què tinc?

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

> 6 sessions diàries d’activitats.

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

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Colomendy Camp
–––––––––––––––––––––––––––– 
PAÍS DE GAL·LES. Cilcain.
Residència  
8–11/12-14/14-17 anys
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Anglès + zoo-
logia, veterinà-
ria i cura d’ani-
mals.

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

El programa acadèmic

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

El programa d’oci

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

Quan marxo?

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

Què tinc?

> Trasllats aeroport Heathrow o Gatwick anada 
i tornada.

> Allotjament en residència en règim de PC.

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

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

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

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

> Activitats de vespre¹  
Esportives, culturals i lúdiques

––––––––
1 GBP = 1,12 €

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

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

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

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

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

Allotjaments 

Londres.  
Goldsmiths College, Greenwich (3 dies).

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

Edimburg.  
Heriot-Watt University (6 dies).

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

Cardiff.  
Cardiff University (2 dies).

Quan marxo?

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

Què tinc?

> Trasllats aeroport Heathrow o Gatwick a/t.

> Allotjament en residència i hotel en règim PC.

> 15 classes setmanals d’anglès.

> 7,5 hores setmanals de cultura i tradicions.

> Activitats de tarda i vespre1

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

> Musical al West End.

> Viatges amb conductor privat.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

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

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Futbol profes-
sional a l’escola 
del Manches-
ter City.

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

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

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

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

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

Quan marxo?

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

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada

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

> Matrícula

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

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

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

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

> Activitats de vespre¹

> Kit d’entrenament exclusiu de City Football Schools.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Manchester City Foot-
ball Language School
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Manchester. 
Residència  
9–11/12–17 anys

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

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

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

El Chelsea Indepen-
dent College és una 
escola privada. Es tro-
ba a Fulham, un dels 
barris més exclusius de 
Londres molt a prop 
de Stamford Bridge, el 
camp del Chelsea. El 
centre es descriu com 
“un lloc que estimula 
la investigació inde-
pendent i la curiositat 
intel·lectual”.

L’allotjament és realment espectacular: Prin-
cess Beatrice House. Habitacions individuals 
o dobles (obligatori pels participants de 14 i 
15 anys) amb bany.

El seu programa d’estiu és espectacular ja que 
durant dues setmanes permet als participants 
internacionals practicar l’anglès, millorar el 
seu nivell i adquirir un munt de coneixements 
en l’àrea de la seva elecció. Tot amb profes-
sors especialitzats i professionals de l’àrea 
escollida.

Nota: Nivell mínim d’anglès B1.

Quan marxo?

30 juny al 13 juliol > 3.195 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
14 juliol al 27 juliol > 3.195 € 
Residència PC. 2 setmanes
–  
28 juliol al 10 agost * > 2.970 € 
Residència PC. 2 setmanes

*no opció dret, política i relacions
internacionals. No opció actuació i estudis 
teatrals.

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Allotjament en residència en règim de pen-
sió completa. 
Brunch i sopar caps de setmana.

> 12 sessions d’anglès acadèmic. 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres.

> 3 sessions diàries d’assignatures de l’espe- 
cialitat escollida.  
Dilluns, dimarts, dijous i divendres d’11:30 h 
a 13:30 h; de 14:30h a 15:30 h i de 15:45 h a 
16:45 h.

> 1 excursió mig dia/setmana1. 
Cambridge, Oxford.

> Activitats de vespre. 
Sopars. Esports. Taller d’art. Festa en vaixell. 
Teatre. Cinema.––––––––

1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Chelsea Independent 
College
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Londres. 
Residència  
14–17 anys

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Mini MBA. 
Economia per  
a adolescents.

El nostre centre és una 
mansió construïda 
el 1870, remodelada 
completament l’any 
2014. 
Es troba en la zona 
residencial del West 
End de Folkestone.

Introducció a la Gestió  
Aquesta unitat constitueix el nucli del curs 
i proporciona als estudiants les habilitats, el 
vocabulari, el coneixement, la confiança i la 
tècnica per analitzar temes de negocis, prepa-
ració de projectes, i presentacions.

Comptabilitat 
Aquesta unitat té com a objectiu propor-
cionar una introducció als coneixements 
bàsics de comptabilitat per a l’anàlisi d’estats 
financers.

Emprenedoria 
Aquesta unitat inclou el concepte d’esperit 
empresarial i la recerca d’oportunitats.

Organitzacions 
Anàlisi del desenvolupament de les orga-
nitzacions i com això ha afectat el lideratge 
d’avui dia i la gestió en les organitzacions 
empresarials.

Màrqueting 
Aquesta unitat implicarà una barreja de 
conferències, debats i estudis de casos, per a 
l’anàlisi a classe amb l’objectiu d’adquirir certs 
coneixements dels temes i eines de màrque-
ting pel segle XXI.

Nota: Nivell mínim d’anglès B2+.

Quan marxo?

30 juny al 13 juliol > 3.100 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
13 juliol al 27 juliol > 3.100 € 
Residència PC. 2 setmanes
–  
27 juliol al 10 agost > 3.100 € 
Residència PC. 2 setmanes

Què tinc?

> Allotjament en residència en règim de pensió 
completa.

> Classes MBA (8-12 persones).  
22 hores setmanals.

> 2 excursions dia sencer/setmana1 
Banc d’Anglaterra. “The Shard”. Canterbury. 
Thorpe Park. Leeds Castle.

> Activitats de tarda i vespre1 
Esports: vòlei, futbol, tennis. Natació. Mini-golf. 
Karaoke. Jocs. Discoteca.

Hi ha res més?
+ Harry Potter Tour > +135 €
+ Musical Lion King > +160 €
+ Classes particulars (4h/setmana) > + 270 €

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Folkestone Campus
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Folkestone.  
Residència  
15–17 anys

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €
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Dansa  
professional.  
Ballet, con-
temporània, 
coreografies, 
pilates...

La Dicker School, dirigida per Bede’s, és una 
escola impressionant al bell mig dels espec-
taculars camps de Sussex. Compta amb unes 
instal·lacions d’altíssim nivell per la pràc-
tica de la dansa, és clar, però també a nivell 
residencial i per la pràctica d’altres activitats 
lúdiques, artístiques i esportives.

 
El programa 
Combinarem l’aprenentatge de l’anglès pels 
matins (8:45h a 11:30) de dilluns a divendres 
amb classes ultra especialitzades de dansa. 
Normalment es comença amb un escalfa-
ment combinat amb pilates, per seguir amb 
classes de balles, contemporani i acabar  amb 
coreografies i creativitat. Cal afegir que a les 
activitats de vespre, les excursions del cap 
de setmana i en el dia a dia a l’escola els/les 
participants tenen l’oportunitat de com-
partir temps i amistat amb la resta de 250 
participants en el programa multiactivitat 
que es fa a la mateixa escola. El darrer dia es 
fa un espectacular espectacle de dansa al Miles 
Theater amb públic.

Nota: es requereix experiència prèvia en ballet

Quan marxo?

7 juliol al 20 juliol  >  3.730 €  
Residència PC 2 setmanes

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 12,5 hores setmanals d’anglès.

> 17 hores setmanals de programa professio-
nal de dansa.

> 2 visites /activitats de mig dia. Vespre dime-
cres. Patinatge, museus, golf, rocòdrom…

> 3 excursions dia sencer¹ > Dissabtes i diu-
menge. Londres, Brighton

> Activitats de vespre > Discoteca. Karaoke. 
Jocs. Sopar formal. Festa a la piscina.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dicker School 
Legat Dance
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Hailsham.   
Residència  
12–17 anys

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

Es diu que la suma de 
dues unitats extraor-
dinàries és molt més 
que dos i aquesta és la 
realitat del curs de Le-
gat Dance a la Dicker 
School regentada per 
Bede’s. 
La Legat Dance rep el 
nom del ballarí Niko-
lai Gustavovich Legat, 
ballarí del Ballet 
Imperial Rus i del Ma-
riinsky Ballet. Al 1914 
amb la revolució russa 
ell i la seva dona es van 
traslladar al Regne 
Unit on van fundar el 
Legat Dance Studio 
que va ser l’embrió de 
l’actual Legat Dance, 
obert des del 1990 a 
d’altres disciplines  a 
més del ballet com la 
dansa contemporània, 
el jazz, el teatre musi-
cal, etc.
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Young  
influencers.
Eines pel  
segle XXI.

La Handcross School, 
és una preciosa escola 
amb una llarga història 
de més de 130 anys. Els 
seus edificis de maons 
vermells impacten pel 
contrast amb el verd 
dels camps que els 
envolten.
Les seves instal·lacions 
amb piscina, camps 
de golf, teatre, granja, 
pistes de tennis i altres 
són un veritable luxe.  

Quan marxo?

7, 14, 21, 28  juliol o 4 agost*  >  3.530 €  
Residència PC. 2 setmanes
–
Partença en dissabte
El programa finalitza el 17 agost

Què tinc?

> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 16 hores setmanals del programa Young Influen-
cers/21C Skills

> 1 excursió temàtica dia sencer ¹ > Centre Història 
de la Computació: DNA Virtual Reality: Museu de 
la ciència; IBM Hursley Museum...

> 3 excursions dia sencer cada dues setmanes ¹ 
Dissabtes i diumenge. Londres, Brighton

> Activitats de tarda i vespre¹ > Esports com bàs-
quet, criquet, futbol, tennis, hoquei o touch rugbi. 
Cuina. Arts marcials. Dansa. Teatre. Origami. 
Pintura. Pintura amb sorra. Joieria. Natació. Dis-
coteca. Karaoke. Jocs. Percussió africana.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Handcross Park School
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Haywards Heath 
Residència  
10–14 anys

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

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

* amb un màxim de despeses de gestió de 450 €

 

El programa 
Un interessantíssim programa que vol donar 
als nois i noies participants eines per entendre 
alguns dels reptes, problemes i oportunitats 
del món actual- Els objectius i els treballs 
s’enfoquen en aspectes tan importants com 
el pensament crític, la creativitat, la col.
laboració, la imaginació, la resolució de pro-
blemes, el treball en equip i la recerca i ús de 
la informació.

A nivell pràctic els participants aprendran 
a crear una app, a fer un blog, generar un 
vídeo de youtube, crear una emoticona, fer 
una animació, dissenyar i imprimir en 3D o 
a generar tendències en moda.

Es treballarà en grups diferents segons el 
nivell d’idioma. Hi haurà cinc grups entre A2 
(Pre-intermediate) i C2 (Proficiency)
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Practica l’an-
glès treballant 
i vivint en fa-
mília.

Aquesta és una opor-
tunitat única de posar 
en pràctica els teus 
coneixements d’anglès 
al mateix temps que 
treballes.

Localització. Te-
nim dos programes 
diferents un a Irlanda 
del Nord i un altre 
que combina la feina 
amb classes d’anglès a 
Totnes.

Tipus de treball i d’altres consideracions. Tas-
ques diverses: assistents d’escoles; botigues de 
flors, mascotes o roba; cafeteries, galeries d’art 
o centres d’ajuda a persones amb discapacitats 
físiques; centres esportius, botigues o granges.

 
És obligatori presentar una carta oficial de 
bon comportament per poder treballar amb 
menors d’edat i gent gran.

Què tinc?

> Allotjament en família en règim de PC.

> Assistència coordinadors locals.

> Recerca de lloc de treball (no remunerat).

> Totnes: 20 classes setmanals d’anglès.

Quan marxo?

Irlanda del Nord (pràctica de treball)  
Dissabte o diumenge 1 juny a 30 setembre.
Família PC. 2 setmanes > 2.310 €
Setmana extra + 610 €   
Extra classes d’anglès +165 €/setmana
–
Totnes (classes d’anglès 20 sessions + pràc-
tica de treball) 
Diumenges entre 1 juliol i 16 agost.
Família PC. 2 setmanes > 2.160 €   
Setmana extra + 520 €   

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Work & Learn
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Totnes.  
IRLANDA DEL NORD.  
Família
+16 anys
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Immersió en 
una família 
amb un noi o 
noia de la teva 
edat.

Seguim enamorats 
d’aquesta zona del 
nord d’Irlanda, que a 
més de tenir un paisat-
ge espectacular i uns 
pobles singulars, acull 
una gent veritable-
ment hospitalària.

El programa.  
Un programa d’integració total en família que 
permet als participants integrar-se en el dia a 
dia d’una família del nord d’Irlanda, practicar 
un munt d’anglès i conèixer llocs veritable-
ment espectaculars de la zona. 

Amb el valor afegit de poder compartir grans 
moments amb un noi o noia de la mateixa 
edat del participant ( hi pot haver una dife-
rència de dos anys).

Quan marxo?

Qualsevol dissabte o diumenge entre  
30 juny i 24 agost    
Família PC. 2 setmanes > 2.320 €
Família PC. 3 setmanes > 2.760 €  
 

Què tinc?

> Trasllats aeroport de Belfast o Dublín a/t. 

> Família en règim de PC.

> 2 excursions setmanals amb la família. 

> Seguiment per part de la nostra organitza-
ció local.

Hi ha res més? 
 
+ Anglès 1 to 1 > + 580 €/setmana

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Northern Ireland 
Discovery
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA DEL NORD.   
Família
13–18 anys

––––––––
1 GBP = 1,12 €
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Inici de curs a 
una escola ir-
landesa. Un no-
i/a d'edat simi-
lar a la família

Després d’un estiu ple 
d’aventures i d’estar 
amb la família, una 
gran entrada en la di-
nàmica de l’any escolar 
és començar el curs en 
un altre país i aprofitar 
per practicar anglès i 
aprendre un munt de 
coses noves.

Segons l’edat i disponibilitat, el noi o noia 
és inscrit en alguna de les escoles del país on 
viurà les primeres quatre, sis, vuit, deu o dotze 
setmanes de curs. Alhora viurà amb una 
família irlandesa.

Què tinc?

> Trasllats aeroport de Dublin anada/tornada. 

> Allotjament en família en règim de PC. 
Packed lunch de dilluns a divendres.

> Selecció d’escola a Irlanda.

> Matrícula i quota escola.

> Suport coordinadors locals.

> Orientació a l’arribada.

Quan marxo?

Inici entre 24 i 31 agost*.
Família PC. 4 setmanes > 3.330 €
Família PC. 6 setmanes > 4.400 € 
Família PC. 8 setmanes > 5.020 €    
Família PC. 10 setmanes > 5.790 €

* la data d'inici varia segons l'escola assignada. 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Irish Experience
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA. 
Família
13–17 anys
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Un programa 
per a nois i noies 
de 16 a 18 anys 
amb altes dosis 
d’autonomia.

Un programa pensat per a joves adults que 
volen gaudir de la capital d’Irlanda.  Amb un 
cert grau d’independència però compartint el 
temps amb altres participants de la mateixa 
edat i activitats organitzades per a ells. Tant 
les escoles en les que es fan les classes com les 
residències tenen magnífiques instal·lacions i 
estan immillorablement ubicades. 

El programa combina classes d’anglès amb 
activitats especialment enfocades a l’edat dels 
participants, visites i excursions.

Quan marxo?
 

Qualsevol diumenge entre  
23 juny i 11 agost 
Residència PC. 2 setmanes > 2.190 €
Família PC. 2 setmanes > 1.610 € 
–

Què tinc?

> Allotjament en residència en règim de PC.

> 20 classes setmanals d’anglès.

> 1 excursió dia sencer/setmana1

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Freestyle Course
–––––––––––––––––––––––––––– 
IRLANDA. Dublín. 
Residència/Família  
16–18 anys

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

(+150 €/setmana*, amb assegurança 
inclosa) 
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Practica l’an-
glès creixent a 
nivell personal.

Valley of 1000 Hills 
+ 17 anys 
On: Isithumba Village 
Residència 
A través del skate, aquest projecte ajuda a fer 
créixer l’autoestima i orgull dels nens i  joves de 
la població zulú. 

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 1.740 €   
Residència PC. 4 setmanes > 2.620 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport Durban anada/tornada.

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en residència PC.

> Suport local 24 hores.

African Horizon
+ 17 anys 
On: Thornhill 
Residència 
Es tracta d’un centre que té cura d’una gran 
varietat d’ocells i d’altres animals salvatges.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 1.440 €   
Residència PC. 4 setmanes > 2.130 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport anada/tornada.

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en residència PC.

> Suport local 24 hores.

Game Reserve Conservation
+ 18 anys 
On: Mossel Bay 
Residència 
Projecte de conservació de la natura en reser-
ves naturals. Es treballa amb diferents especies 
animals de la reserva.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dissabtes de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 2.060 €   
Residència PC. 4 setmanes > 3.330 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport a/t.

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en residència PC.

> Donatiu al projecte.

> Suport local 24 hores.

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Voluntariat
–––––––––––––––––––––––––––– 
SUD-ÀFRICA.    
Residència/Casa estudiants
+17 anys
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Surfing with Kids
+18 anys 
On: Mossel Bay 
Residència 
Al matí faràs classes de surf amb experts i a 
la tarda, transmetràs allò que has après a nois 
locals. 

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any  
Residència PC. 2 setmanes > 1.580 €   
Residència PC. 4 setmanes > 2.370 €  

Què tinc?
> Trasllat aeroport a/t. 

> Inscripció en el projecte.

> Trobada d’orientació.

> Allotjament en residència PC (de dimarts a 
dissabte). Àpats no inclosos els diumenges i 
dilluns (dies lliures)

> Suport local 24 hores.

Children’s Hospital
+ 18 anys 
On: Cape Town 
Casa d’estudiants 
Un projecte en el que donaràs suport als nens 
ingressats i les seves famílies.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dijous de l’any  
Casa estudiants SC. 2 setmanes > 1.830 €   
Casa estudiants  SC. 4 setmanes > 2.510 €  

Què tinc?
> Trasllat aeroport Cape Town a/t. 

> Transport diari al projecte

> Inscripció en el programa.

> Allotjament en casa d’estudiants SC.

> Reunió d’orientació.

> Donatiu al projecte.

> 1 excursió.

> Suport local 24 hores.

Ocean Conservation
+18 anys 
Plettenberg Bay 
Residència 
Un projecte on apendràs les tècniques de 
conservació de l’oceà de la mà de biòlegs i les 
posaràs en pràctica.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any    
Residència PC. 2 setmanes > 2.010 €   
Residència PC. 4 setmanes > 3.120 €  

Què tinc?
> Trasllats aeroport George a/t.

> Inscripció en el projecte.

> Trobada d’orientació

> Allotjament en residència PC.

> Suport local 24 hores.

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

(+150 €/setmana*, amb assegurança 
inclosa) 
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Immersió en 
família + 
classes amb 6 
noies i nois de 
diferents nacio-
nalitats*.

Una barreja entre 
el nostre programa 
“viure i estudiar a casa 
del professor” i un 
programa en família 
amb activitats. Tot 
tutoritzat per respon-
sables locals.

(*) poden haver-ne de la 
mateixa nacionalitat.

El club 6 és un curs d’anglès únic per a joves 
d’entre 14 i 17 anys, que combina tots els 
avantatges d’un curs de llengües amb els 
beneficis d’una escola d’idiomes.
Els estudiants viuen amb una família amfi-
triona a Whitstable o poblacions veïnes de 
Kent, el Jardí d’Anglaterra i comparteixen les 
seves lliçons d’anglès amb fins a sis estudiants 
internacionals d’edat i nivell similars a la llar 
d’una de les sis famílies d’acollida.

Les classes d’anglès al matí es complementen 
amb un programa d’oci complet a la tarda que 
consisteix en activitats esportives, lúdiques, 
visites locals i excursions.

Quan marxo?

30 juny, 14 o 28 juliol  >  2.510 €  
Família PC. 2 setmanes
–
Arribada diumenge. Sortida dissabte

Què tinc?

> Trasllats aeroport Londres a/t.

> Allotjament en família en règim de PC.

> 20 classes setmanals d’anglès. 
9h a 10:30h i 10:45h a 12:15h.

> 2 excursions mig dia/setmana1 
Canterbury. Margate. 

> 1 excursió dia sencer/setmana1 
Londres. Cambridge

> Activitats de tarda1 
Esports. Natació. Mini-Golf. Bitlles. Laser Tag

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Club 6
–––––––––––––––––––––––––––– 
GRAN BRETANYA. Whistable. 
Família.  
14–16 anys
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Classes parti-
culars i immer-
sió absoluta a 
casa del profes-
sor/a.

––––––––
1 GBP = 1,12 €

Gran Bretanya
Ciutats: Londres, Bath, Brighton, Liverpool, 
Cambridge, Oxford, Bristol i Manchester. 

Quan marxo? 
Dates d’inici:  
tots els diumenges de l’any.

1 setmana > 1.520 € 
Família PC HI.  15 hores  
Setmana extra + 810 € 
– 
1 setmana > 1.690 € 
Família PC HI. 20 hores  
Setmana extra + 990 €

Nota: els estudiants menors de 18 anys han 
de sumar obligatoriament l’opció supervisió 
24/7 +110 €/setmana (amb 4 sortides) a les 
poblacions petites.

City Plus +350 €/setmana a les ciutats.

Irlanda
Dublín, Cork i regió de Shannon. 

Quan marxo?
Dates d’inici: tots els diumenges de l’any. 
1 setmana > 1.580 € 
Família PC HI. 15 hores 
Setmana extra + 860 €  
– 
1 setmana > 1.710 € 
Família PC HI.  20 hores  
Setmana extra + 980 €

Alemanya
Nord d’Alemanya, Düsseldorf, Frankfurt, 
Berlín, Stuttgart i Múnic.  

Quan marxo?
Dates d’inici:  tots els diumenges de l’any. 
1 setmana > 1.640 € 
Família PC HI. 15 hores 
Setmana extra + 910 €  
– 
1 setmana > 1.770 € 
Família PC HI.  20 hores  
Setmana extra + 1.040 €

França
París, Costa Blava, Provença, Montpellier, la 
Camarga, Llenguadoc-Rosselló, Vall del Loira, 
Bordeus, zona nord.

Quan marxo?
Dates d’inici:  
tots els diumenges de l’any.

1 setmana > 1.640 € 
Família PC HI. 15 hores 
Setmana extra + 910 €  
– 
1 setmana > 1.770 € 
Família PC HI.  20 hores  
Setmana extra + 1.040 €

Què tinc?
· Allotjament en família en règim de pensió 
completa.

· Classes particulars en l’idioma escollit.

–––––––––––––––––––––––––––– 
 Viure i estudiar a casa del 
professor/a.
––––––––––––––––––––––––––––  
Família
+14 anys



Singulars – 94


