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Pàgines

de la 108 a la 119

 

Edats

de 17 a 99 anys

DULTS
l'oportunitat 
definitiva
adults,  
professionals 
i famílies

A– 

El preu inclou (tots els països)
– Entrevistes d’orientació amb participant i les famlílies, selecció del programa i tràmits d’admissió. 
– Allotjament en família o residència segons programa. 
– Taxes acadèmiques de l’escola. 
– Seguiment del participant per coordinador de zona. 
– Obtenció de documents per a la convalidació i gestió de la mateixa (any complet). 
– Assegurança mèdica, d’accidents i responsabilitat civil. 
– Seminari d’orientació per a participants i famílies previ a la sortida.



Adults – 108

Adults — 
Anglès general

Estats Units
— Boston - EC
Fundada el 1992, l’escola d’EC Boston es troba en ple centre de Boston, a 
Faneuil Hall Square, un enclavament important en la història del país.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.600 € 2 setm./2.974€ 4 setm./ 8.257 € 12 setm. 
Apartament3 SC HI/1.662 € 2 setm./3.100 € 4 setm./ 8.634 € 12 setm. 
15/6 al 11/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18€/setmana. 2família +27 €/setmana. 
3apartament +26 €/setmana. 

Estats Units
— Nova York - EC
L’escola, amb un interiorisme plenament contemporani i unes vistes úniques 
a la ciutat, es troba al bell mig de Times Square i és possiblement l’escola més 
cèntrica de Manhattan.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.650 € 2 setm./3.075 € 4 setm./8.230 € 12 setm.
Residència3 SC HI/2.083 € 2 setm./3.940 € 4 setm./10.826 € 12 setm.
15/6 al 11/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18 €/setmana. 2família +32 €/setmana.  
3residència +18 €/setmana. 

Estats Units
— Washington–EC
Washington és una de les ciutats més interessants dels Estats Units. L’escola 
està en una zona excel·lent, molt a prop de la Casa Blanca.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP2 HI/1.490 € 2 setm./2.753 € 4 setm./7.591 € 12 setm. 
Residència3 SC HI/1.697 € 2 setm./3.169 € 4 setm./8.837 € 12 setm.
15/6 al 11/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18 €/setmana. 2família +22 €/setmana. 
3residència +32 €/setmana.

Estats Units
— Chicago- Stafford House
Chicago és una de les ciutats més espectaculars del món. L’ escola es troba a 
la famosa Avinguda Michigan amb vistes al llac.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.553 € 2 setm./2.838 € 4 setm./7.753 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.474 € 2 setm./2.675 € 4 setm./6.995 € 12 setm.
6/6 al 30/8 1 família/residència + 27 €/setmana.

Estats Units
— Los Angeles - Hollywood/Kings Edu-
cation
A només uns minuts a peu del “Passeig de la Fama” de Hollywood aquesta 
escola es una les les millors de Califòrnia.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.558 € 2 setm./2.957 € 4 setm./8.402 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.899 € 2 setm./3.640 € 4 setm./9.258 € 12 setm. 
21/6 al 15/8 1família +33 €/setmana.

Estats Units
— San Francisco - EC
L’escola es troba al centre de la ciutat, molt a prop de Market Street, a la 
zona del downtown de San Francisco.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.507 € 2 setm./2.789 € 4 setm./7.698 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.895 € 2 setm./3.420 € 4 setm./9.563 € 12 setm.
13/6 al 12/9 1curs (2 i 4 setmanes) +18 €/setmana. 2família +22 €/
setmana. 3residència +27 €/setmana.

Estats Units
— San Diego amb amics - Converse
L’escola està en ple centre i a pocs minuts a peu de la bonica badia de San 
Diego. Un curs d’anglès d’altíssim nivell i amb la possibilitat de compartir 
allotjament amb els teus amics, fet que redueix el preu considerablement.

Standard English > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Estudi1 SC HD/2.275 € * 4 setmanes 
1/7 al 31/8 +22 €/setmana.
*preu per persona/obligatòria inscripció mínima de dues persones––––––––

1 USD = 0,90 €
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Canadà  
— Toronto - EC
L’escola, situada al cor de la ciutat, al costat d’Eglinton Park, és un dels 
centres privats més prestigiosos de Toronto.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Standard English + 30 anys1 > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família3 MP HI/1.078 € 2 setm./1.918 € 4 setm./5.158 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.166 € 2 setm./2.067 € 4 setm./5.605 € 12 setm.
13/6 al 11/9. 1curs +14 €/setmana. 2família +20 €/setmana. 

Canadà
— Vancouver - EC
Cultura, oci, història, platges, montanyes i parcs, aquesta ciutat t’ofereix de 
tot. L’escola s’ubica en un edifici emblemàtic en ple centre.

Standard English1 > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP/1.032 € 2 setm./1.826 € € 4 setm./4.879 € 12 setm.
Residència2 SC HI/1.256 € 2 setm./2.274 € 4 setm./6.223 € 12 setm.
14/6 al 11/9. 1curs +13 €/setmana. 2família +27 €/setmana. 3residència 
+85 € /setmana.

Canadà
— Fredericton - 
University of New Brunswick (UNB)
Curs d’immersió total, en què els participants s’obliguen contractualment a 
fer servir únicament l’anglès. L’idioma es practica durant tot el dia.

Total immmersion > 24 h/dia els set dies de la setmana. 
Immersió absoluta per contracte.

Residència HD PC/2.230 € 4 setmanes.
Dates d’inici:  19/5 al 18/6 o 7/7 al 6/8.

Anglaterra
— Londres - Kings Education
Escola recentment renovada ubicada a la verda i segura zona residencial de 
Beckenham a només 20 minuts del Central London.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.346 € 2 setm./2.593 € 4 setm./6.934 € 12 setm. 
Residència2 SC HI/1.648 € 2 setm./3.197 € 4 setm./8.745 € 12 setm. 
14/6 a l’ 11/8 1família - 30/6 al 4/8 2residència + 30 €/setmana

Anglaterra
— Londres - Colindale/Stay Campus
Viure i estudiar, tot en un mateix edifici a només 30 minuts de Leicester 
Square, és l’experiència que ofereix aquest nou campus inaugurat el setembre 
de 2016.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.
Estudi privat PC HI bany privat /1.490 € 2 setm./ 2.907 € 4 setm./ 
8.574€ 12 setm.

Anglaterra
— Totnes - English in Totnes
Totnes és una de les poblacions més espectaculars del sud d’Anglaterra. 
L’escola, en un magnífic edifici acabat de restaurar, es troba en ple
centre.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/985 € 2 setm./1.970 € 4 setm./7.715 € 12 setm.

Anglaterra
— Brighton - Kings Education
Una de les ciutats amb major qualitat de vida del Regne Unit. L’escola es 
troba a 10 minuts a peu de l’estació, des de la qual hi han trens directes a 
Londres i a l’aeroport de Gatwick.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.253 € 2 setm./2.405 € 4 setm./6.498 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.486 € 2 setm./2.873 € 4 setm./7.900 € 12 setm. 
14/6 al 19/8 1família +30 €/setmana.

––––––––
1 CAD = 0,66 €

––––––––
1 GBP = 1,16€

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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Anglaterra
— Oxford - Kings Education
Escola ubicada al centre de la ciutat, envoltada d’edificis històrics perta-
nyents a la Universitat d’Oxford, com els mundialment coneguts Balliol 
College i Trinity College. Aquest nou centre disposa de les instal·lacions 
més completes.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.343 € 2 setm./2.586€ 4 setm./6.900 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.633 € 2 setm./3.165 € 4 setm./8.638 € 12 setm.
14/6 al 9/8 1família +30 €/setmana.

Anglaterra
— Cambridge - EC
Els estudiants podran gaudir d’una escola oberta al setembre de 2013. Está 
ubicada en ple centre de la ciutat, a cinc minuts del famós Parker’s Piece i en 
una àrea peatonal plena de restaurants, bars i botigues.

Standard English1 > 20 sessions/setmana.
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.273 € 2 setm./2.452 € 4 setm./6.679 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.495 € 2 setm./2.896 € 4 setm./8.009 € 12 setm.
14/6 al 11/9 1curs (2 i 4 setmanes) +17 €/setmana. 2família +41 €/
setmana. 3residència +17 €/setmana.

Anglaterra
— Lewes - Sussex Downs College
Segons els nostres estudiants és un gran lloc per experimentar la “traditio-
nal England” y a només de 15 minuts en tren de Brighton. En el campus 
conviuen estudiants anglesos i internacionals.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/4.660 € 12 setm. 
Residència SC HI/4.321 € 12 setm. 

Escòcia
— Edimburg - BSC
La capital d’Escòcia, Edimburg, ofereix nombroses atraccions: museus, 
galeries, el seu famós castell i el reconegut Festival de Teatre que es realitza 
a l’estiu. L’escola es troba a George Street, el carrer més prestigiós de la ciutat.

Standard English1 > 15 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.150 € 2 setm./2.189 € 4 setm./6.064 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.360 € 2 setm./2.609 € 4 setm./7.325 € 12 setm.
20/6 al 1/9 família1+ 24 €/setmana. 2 residència +35 €/setmana. 

Escòcia
— Glasgow - Live Language 
Glasgow és per a molts, la ciutat més bonica i vibrant d'Escòcia, fruit del seu 
ric passat. L'escola, en un preciós edifici a prop del Kelvingove Park, la qual 
forma part de la prestigiosa organització Quality English. 
Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/850 € 2 setm./1.606 € 4 setm./4.489 € 12 setm.
Residència3 SC HI/ 801 € 2 setm./1.508 € 4 setm./4.195 € 12 setm.

Irlanda
— Cork - Cork English College
Cork és la segona ciutat d’Irlanda després de Dublín i és, sens dubte, una de 
les més boniques del país. L’escola, als marges del riu Lee, ocupa uns bells 
edificis antics i disposa de les instal·lacions més completes. 

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/990 € 2 setm./1.860 € 4 setm./5.340 € 12 setm. 
Residència SC HI/970 € 2 setm./1.820 € 4 setm./5.220 € 12 setm.
28/6 al 5/9 1família + 35 €/setmana. 

Irlanda
— Dublín - CES
Una ciutat fascinant! L’escola està ubicada al cor de la ciutat, al carrer del 
Trinity College i del Dublín Castle. Consta de dos edificis i està envoltada 
de restaurants, botigues i moltes atraccions culturals.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.128 € 2 setm./2.116 € 4 setm./5.432 € 12 setm. 
Residència SC HI/1.138 € 2 setm./2.136 € 4 setm./5.492 € 12 setm. 
31/5 al 20/9 1família +30 €/setmana.
Nota: en residència el transfer d’arribada inclòs. 

––––––––
1 GBP = 1,16€
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Irlanda
— Galway - Galway Cultural Institute
Centre situat davant del mar amb vistes increïbles a l’oceà Atlàntic. L’escola, 
en un magnífic edifici, és la més prestigiosa de la ciutat.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/980 € 2 setm./1.840 € 4 setm./5.100 € 12 setm.
Residència3 SC HI/950 € 2 setm./1.780 € 4 setm./4.920 € 12 setm.
22/6 al 8/9 1curs +20 €/setmana. 2família +20 €/setmana. 3residència 
+40 €/setmana.

Malta
— St. Julians - EC
El nostre centre a Malta és el destí ideal per a unes “vacances d’estudi”. No 
hi ha cap lloc millor per relaxar-se, divertir-se i aprendre anglès.

Standard English1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família1 MP HI/1.055 € 2 setm./2.035 € 4 setm./5.655 € 12 setm. 
Residència SC HD/1.055 € 2 setm./2.035 € 4 setm./5.655 € 12 setm.
15/6 al 25/9 1curs (2 i 4 setmanes) +20 €/setmana. 2família +120 €/
setmana. 3residència +130 €/setmana.

Hawaii
— Honolulu - ICC
Honolulu és la capital de l’illa d’Oahu, situada a l’arxipèlag de Hawaii, al 
Pacífic sud. La nostra escola es troba a l’oest de la platja de Waikiki.

Standard English > 16 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.815€ 2 setm./2.831 € 4 setm./6.878 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.797 € 2 setm./3.031 € 4 setm. /7.907 € 12 setm.

Sud-Àfrica
— Cape Town - Good Hope Studies
Situat en una zona residencial al sud de Cape Town, una de les ciutats més 
boniques del món, aquest centre privat es distingeix per la gran qualitat de 
les instal·lacions i professorat.

Standard English > 16 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/915 € 2 setm./1.715 € 4 setm./4.755 € 12 setm.
Residència3 SC HI/915 € 2 setm./1.715 € 4 setm. /4.755 € 12 setm.

Austràlia
— Sydney - EC
Construïda a la vora de l’imponent Port Jackson, Sydney és, sens dubte, la 
ciutat favorita pels estudiants internacionals. L’escola es troba a Darlinghurst, 
una zona molt cèntrica i animada.

Standard English > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.250 € 2 setm./2.189 € 4 setm./5.744 € 12 setm. 
Residència SC HI/2.432 € 4 setm./6.483 € 12 setm. 

França
— París - France Langue
Situada al bell mig de París, a mig minut de l’Òpera de París i 10 minuts del 
Musée du Louvre, és l’escola ideal per explorar la capital francesa.

Cours Standard de Français > 20 sessions/setmana 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família BB HI/1.280 € 2 setm./2.360 € 4 setm./6.520 € 12 setm.
Residència BB HI /1.420 € 2 setm./2.640 € 4 setm./6.940 € 12 setm.

França
— Niça - Azurlingua
Situada entre les ciutats de Cannes i Montecarlo, Niça és un dels diamants 
de la Costa Blava. La nostra escola d’idiomes està situada en ple centre de 
Niça, a 15 minuts a peu del mar.

Cours Standard de Français1 > 20 sessions/setmana 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família BB HI/1.060 € 2 setm./1.918 € 4 setm./4.470 € 12 setm.
Residència SC HI /1.060 € 2 setm./1.918 € 4 setm./4.710 € 12 setm.
14/6 al 18/9 1 residència + 130 €/setmana. 

––––––––
1 USD = 0,90 €

––––––––
1$ AUS = 0,61 €

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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Alemany
— Berlín - GLS
Considerada una de les escoles d’idiomes més impressionants del món, està 
situada en una de les zones més de moda de Berlín. L’allotjament en apar-
tament es compartirà com a mínim amb una persona alemanya. Habitació 
individual.

Standard Kurse1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 MP HI/1.100 € 2 setm./2.176 € 4 setm./5.864 € 12 setm. 
Apartament3 SC HI/1.478 € 2 setm./2.852 € 4 setm./7.974 € 12 setm. 
6/7 al 7/8 1curs +40 €/setmana. 2família + 50 €/setmana. 3apartament 
+ 50 €/setmana.

Alemany
— Munic - DID
L’escola està ubicada en ple centre de la ciutat, al costat del principal carrer 
comercial ple de botigues i centres comercials.

Standard Kurse1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/930 € 2 setm./1.840€ 4 setm./5.120 € 12 setm.
Hostal3 BB HI/960 € 2 setm./1.870 € 4 setm./5.177 € 12 setm.
29/6 al 22/8 1curs (2 i 4 setmanes) +35 €/setmana. 2família +20 €/setmana. 

Italià
— Florència - Koine
Un dels centres privats més ben situats de la ciutat, al costat de la Piazza 
della Signoria. El seu equip de professionals està totalment involucrat en 
l’aprenentatge dels estudiants.

Lingua e Cultura > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família BB HI/720 € 2 setm./1.200 € 4 setm./3.240 € 12 setm.  
Nota: Afegeix-hi 4 classes de cuina amb la “mamma” incloent el sopar.

Xinès
— Xangai - Mandarin House
Xangai és, sens dubte, una de les ciutats més occidentals de la Xina. L’escola, 
situada al centre de la ciutat, és la millor opció per estudiar la llengua xinesa.

General Mandarin1 > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 HI/1.381 € 2 setm./2.489 € 4 setm./6.489 € 12 setm. 
2/6 al 31/8 1curs +15% . 2 família +15% 
Nota: Per a principiants consulteu dates.

Japonès
— Kyoto - ISI
Centre històric de la cultura japonesa, la ciutat permet sentir l’autèntica 
cultura tradicional que emana dels seus antics edificis, jardins, temples i 
santuaris que omplen els carrers. Escola de noves instal·lacions, en un dels 
llocs de més interés turístic.

Standard Japanese > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.255 € 2 setm./2.196 € 4 setm.
Residència SC HI/1.130 € 2 setm./1.843 € 4 setm. 

Coreà
— Seül - Lexis
Seül és el centre polític, cultural i econòmic de Corea del Sud i una de les 
ciutats més importants d'Àsia. L'escola de noves instal·lacions amb impres-
sionants finestres amb vistes al districte de Gangnam. 

Standard Korean > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/1.073 € 2 setm./1.915 € 4 setm. /5.140 € 12 setm.
Residència BB HI/1.322 € 2 setm./2.412 € 4 setm. /6.633 € 12 setm.

––––––––
1JPY = 0,0077 €

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€

––––––––
1 KRW = 0,0075 €
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Adults —  
Especialitzats

English Plus Film
— Los Angeles/Hollywood - Kings Edu-
cation
English Plus Film:
Un curs d’introducció a aspectes com la producció, la post-producció, l’actu-
ació, l’explicació d’històries en escenes i la història del cinema. 15 hores de 
teoria i pràctica del cinema + 6 hores de millora de l’idioma en grup.

Dates d’inici: 29 juny /27 juliol / 24 agost.
Família BB HI/3.420€ 4 setm. Residència SC HI/3.770 € 4 setm. 

Exàmens oficials
— Brighton/Oxford - BSC
Un curs pensat per aquells estudiants que, tenint el nivell necessari, volen 
aprofitar l‘estiu per examinar-se del First o l’Advanced.

First Certificate or Advanced1 > - 4 setmanes 25 sessions/setmana
Dates d’inici: Brighton 3/8  (FCE) 6/7 (CAE)
Oxford 3/8 (FCE)(CAE)

Família BB HI/Brighton 2.398 € 4 setm./Oxford 2.468 € 4 setm. 
Residència SC HI/Brighton 2.585 € 4 setm./Oxford 2.840 € 4 setm.  
1preu de l’examen no inclòs.

Màrqueting Digital
— Londres - Bayswater College
Curs per a adquirir noves eines en màrqueting digital i desenvolupar-les. 
Conferències, treballs en grup, visites a companyies especialitzades...
Digital Marketing Diploma1 > - 4 setmanes 25 sessions/setmana
Dates d’inici: 6/1 · 3/2 · 2/3 · 6/4 · 4/5 · 1/6 · 6/7 · 3/8 · 7/9 · 5/10 · 2/11 
Família MP HI/3.705 € 4 setmanes 
Residència SC HI/4.055 € 4 setmanes  
Nota: Nivell mínim B2.

Business English
— Londres - EC
Desenvolupar la fluïdesa, la precisió i l’idioma que es necessita per treballar 
amb confiança en el món empresarial internacional.

Standard English1 > 20 sessions/setmana +30 anys 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família2 BB HI/1.319 € 2 setm./2.545 € 4 setm./6.956 € 12 setm.
Residència3 SC HI/1.518 € 2 setm./2.940 € 4 setm./8.146 € 12 setm.
15/6 al 14/9: 
1curs +17 € /setm. 2família +40 € /setm. 3residència +20 € /setm. 
Nota: nivell mínim upper-intermediate.

Disseny/Comunicació/Moda
— Londres - University of the Arts
Els cursos específics es realitzen en col·laboració amb els Colleges més pres-
tigiosos del món en les àrees artístiques, de disseny, moda i comunicació.

English PLUS 15 hores d’anglès general +15 hores de l’especialitat escollida.
Nivell d’anglès: a partir d’intermedi.

Art i disseny
· Film Making (2 setmanes) 27/7 
· Fine Art (4 setmanes) 27/7
· Graphic Design (4 setmanes) 27/7 

Comunicació
· City Photography (2 setmanes) 13/7
· Marketing & Communication (2 setmanes) 13/7  
· Branding & Social Media  (4 setmanes) 27/7 

Moda
· Fashion Design (4 setmanes) 27/7  
· Fashion Styling (2 setmanes) 27/7 · 10/8

Casa compartida SC HI/2.425 € 2 setmanes/4.333 € 4 setmanes 
Família BB HI/2.269 € 2 setmanes/4.220 € 4 setmanes

Món laboral + Feina remunerada
— Toronto/Vancouver- ILAC
Aquest curs combina seminaris especialitzats en el món laboral i un període 
de 400 hores de pràctiques que poden ser remunerades.

Study Program + Paid work 10 mesos (5 + 5).
Dates d’inici: 6/1 · 10/2 · 23/3 · 11/5 · 22/6 · 10/8 · 21/9 · 2/11
4.747 € 10 mesos curs + feina. 160 €1 1 setmana allotjament.
1 Cost orientatiu allotjament en família en habitació individual.

––––––––
1 GBP = 1,16 €

––––––––
1 USD = 0,90 €

––––––––
1 CAD = 0,66 €
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Adults — 
Oci i rutes

Cultura
— Totnes (Devon) - English in Totnes
Un curs en què les classes no es fan en una aula sinó a fora, en excursions 
on es descobreixen aspectes culturals, castells anglesos, galeries d’art, jardins 
botànics, classes de ioga i reflexologia.

Cultural Experience > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any.

Família MP HI/675 € 1 setmana. 

Cuina
— Londres - British Study Centre
Curs pensat per a estudiants que sentin passió per la cuina i vulguin gaudir 
d’un curs que combina classes d’anglès (16,5 hores/setmana) als matins i 
classes de cuina (6 h/setmana) a les tardes o caps de setmana.

English Plus Cookery > 20 sessions/setmana. 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família BB/1.715 € 2 setmanes.
Residència SC HI/1.750 € 2 setmanes.

Anglès i Golf
— Margate - English in Margate
Al curs d’anglès li sumem tres sortides al camp amb un company de joc on 
el participant millorarà la seva tècnica alhora que practica l’idioma.

English Plus Golf > 20 h anglès + 3 rounds golf /setmana.
 
Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any

Família MP HI/1.884 € 2 setmanes/3.709 € 4 setmanes.
Residència1 SC HI/2.034 € 2 setmanes./4.008 € 4 setmanes. 
21/6 al 23/8 1residència +18 € /setmana.

Cuina i Enologia
— Lucca - Koine
Lucca és una de les poques ciutats italianes que han mantingut intacte 
l’esplendor de les seves muralles del s.XVI fins avui. El seu centre, molt
ben conservat, la converteix en una joia de la Toscana. El curs combina 20 
hores de classes d’italià amb tast de vins, d’oli, àpats, una classe de cuina i 
dues visites culturals.

Pane, Vino e Lingua > 20 sessions/setmana 
Dates d’inici: 6/4 · 20/4 · 18/5 · 15/6 · 13/7 · 27/7 · 10/8 · 24/8 · 7/9 · 
21/9 · 19/10

Família BB HI/790 € 1 setmana.

Enologia
— Bordeus - France Langue
Aprèn sobre el fascinant i privilegiat món dels vins. El curs ha estat disse-
nyat pels amants del vi i gurmets, i ajuda a conèixer els secrets de l’art del 
tast, alhora que s’estudia la complexitat de l’elaboració de vins. L’escola ocupa 
un espaiós edifici del segle XIX, al centre de Bordeus.

Français, culture, vin et gastronomie à Bordeaux> 20 + 5 sessions/setmana 
Dates d’inici: 2/3 · 6/4 · 8/6 · 13/7 · 10/8 · 7/9 · 12/10 · 9/11

Família BB HI/990 € 1 setmana.
Nota: nivell mínim A2.

Rutes de descobriment pels Estats Units i Canadà
— Intrepid travel
13 participants internacionals i americans.
En maxi-vans especialment dissenyades.
El conductor de la van és el guia acompanyant.
Activitats opcionals: ràfting, vols en helicòpter, etc.
Costos extres: restaurants, despeses personals, vols, trasllats aeroport, nits 
extres en hotels, etc.

Chicago–Nova York/US&Canada Discovery
Dates d’inici:  20/7 · 8/8 · 22/8 · 5/9 · 3/9 
3.520 € 12 dies (11 nits)  

Vancouver /Real Canada
Dates d’inici: 24/5· 7/6 · 14/6 · 21/6 · 5/7 · 19/7 · 2/8 · 9/8 · 16/8 · 
30/8 · 6/9 
entre 1.530 € i 1.670 € depenent de la data d'inici.

––––––––
1 CAD = 0,69 €

––––––––
1 GBP = 1,13 €

––––––––
1 USD = 0,85 €

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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Cape Cod

Adults —  
Voluntariat
(Sud-àfrica)

Adults —  
Anglès i pràcti-
ca d’empresa

Voluntariat (Natura)
— Oceans Conservation
Plettenberg Bay 
Aquesta fundació es dedica a la conservació del medi marí. Podrás participar 
en fer un canvi real per al futur de la costa de Sud-àfrica.

Dates d’inici: Tots els dilluns de gener a novembre. 
Residència PC 2 setmana/1.513 €. Setmana extra/551 €. 
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Voluntariat (Fauna)
— Lowvled Rehabilitation Centre
Hoedspruit
L'objectiu principal d'aquest centre és rehabilitar animals per a reintro-
duir-los al seu entorn natural. 

Dates d’inici: Tots els dilluns de l’any. 
Residència PC 2 setmanes/1.856 €. Setmana extra/760 €. 
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Voluntariat (Social)
— Children’s Hospital
Cape Town
A l’hospital infantil més gran de Sud-àfrica, oferiràs assistència i atenció als 
nens ingressats i les seves famílies.

Dates d’inici: Tots els dijous de l’any del 10 gener al 23 desembre.
Residència PC 2 setmanes/1.274 €. Setmana extra/287 €. 
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Voluntariat (Social)
— Teaching centre
Cape Town 
“Words can Change Worlds”. Col·laboraràs amb les escoles donant suport 
als nens més necessitats per reforçar les seves habilitats de lectura, escriptura 
i parla en anglès.

Dates d’inici: Tots els dijous de l’any durant el curs escolar. 
Residència PC 4 setmanes/1.100 €. Setmana extra/200 €.
Nota: Nivell mínim intermedi alt.

Anglès + pràctica
— Margate - English Plus Internship 
Programme
English Plus Internship Programme
2 setmanes curs intensiu de llengua anglesa + 4 setmanes de pràctiques 
en empreses del següents sectors: ensenyament, administració, botigues 
i comerços, cuina, servei d’aliments, informàtica, perruqueria, fontaneria, 
electricitat.

Dates d’inici: Tots els dilluns de gener a novembre. 
Família HI MP/2.260 € 6 setmanes.
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Immersió absoluta. Home Teacher
El programa d’immersió absoluta en 
l’idioma. Viure i estudiar a casa del pro-
fessor/a.

- Nivell a partir d’elemental.

- Aquest programa es pot fer en diferents idiomes i 
en múltiples llocs.

- Permet adaptar les classes a necessitats molt espe-
cífiques.

- 15, 20 o 25 hores de classes particulars.

- Possibilitat de combinar les classes amb aficions o 
alternatives d’oci.

- Mínim de 3 activitats socials o culturals/setmana 
amb acompanyant.

- Esmorzar, dinar i sopar.

- 24 hores d’immersió.

- Una immersió autèntica sense contacte amb altres 
estudiants.

- Professors qualificats i amb alta experiència docent.

- Possiblitat d’escollir programa especial per a execu-
tius, preparació exàmens o afegir classes d’equitació, 
tennis, cuina o d’altres aficions.

Adults — 
Home Teacher

––––––––
1 GBP = 1,16 €

Anglès —  
Gran Bretanya
— Regne Unit
Anglaterra: Kent, Sussex, East Anglia (Essex, Suffolk & Norfolk), 
Devon & Cornwall, Wiltshire & Dorset, Yorkshire & Lancashire.
Escòcia: Edinburgh, Glasgow, Isle of Bute & the Highlands.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.235 €. Setmana extra/1.145€ 
20 hores 1 setmana/1.330 €. Setmana extra/1.245 € 
–
Londres, Bath, Brighton, Liverpool, Cambridge i Manchester.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.315 €. Setmana extra/1.225 € 
20 hores 1 setmana/1.410 €. Setmana extra/1.325€ 
–
Cornwall, situat a l’extrem sud-oest d’Anglaterra, a Cornualla des-
cobriràs un dels comtats més bells del país, amb pobles de pescadors, 
mansions senyorials i costes escarpades.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.235€. Setmana extra/1.145 € 
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––––––––
1 GBP = 1,16 €

––––––––
1 USD = 0,90 €

Anglès — 
Estats Units, Canadà, 
Austràlia, Nova Zelanda, 
Irlanda i Malta.
— Estats Units / Canadà
Estats Units: Boston, San Francisco, Nova York i l’estat de Florida. 
Canadà: Toronto, Vancouver i Vancouver Island.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.365 €. Setmana extra/1.275 €
20 hores 1 setmana/1.545 €. Setmana extra/1.455 €  

— Austràlia / Nova Zelanda
Austràlia: Sydney, Brisbane. 
Nova Zelanda: Auckland.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.195 €. Setmana extra/1.110 € 
20 hores 1 setmana/1.280 €. Setmana extra/1.190 €
 

— Irlanda / Malta
Irlanda: Dublín, Cork i regió de Shannon.
Malta

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI 
15 hores 1 setmana/1.270 €. Setmana extra/1.170 € 
20 hores 1 setmana/1.400 €. Setmana extra/1.300 € 

Alemany/Francès/ 
Italià/Portuguès
— Alemanya 
Cologne, Dusseldorf, Munster, Paderborn, Hannover, Frankfurt, 
Berlin, Stuttgart & Munich.

— Àustria 
Viena i Rauris, al costat de Salzsburg.

— França 
Paris (Versailles), Montpellier, Tours, Marseille & Provence Region 
(Nice, Toulon, Saint-Raphael, Avignon) 
 
— Itàlia 
 Pisa, Roma, Portoferraio, Aosta, Marsiliana, Trento, Bergamo, Cami-
nata.  

— Portugal 
Lisboa, Porto.

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/1.330€. Setmana extra/1.230 € 
20 hores 1 setmana/1.460 €. Setmana extra/1.360 € 

Japonès
— Japó 
Tòquio

Dates d’inici: Tots els dissabtes de l’any. 
Família PC HI
15 hores 1 setmana/2.055 €. Setmana extra/1.970 € 
20 hores 1 setmana/2.290 €. Setmana extra/2.205 € 

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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Una nova forma d’aprofitar al màxim les vacances!
Mentre els adults fan les seves classes d’anglès els 
nois i noies participen d’un complet programa de 
classes amb participants de la seva edat.

Anglaterra 
Londres - Frances King
No cal dir que Londres és una destinació magnífica per a fer un programa 
en família, ja que la ciutat està plena de llocs interesssants i un munt
de coses a fer plegats.

Adults + nois i noies de 6 a 16 anys
Adults. 20 sessions setmanals 9 h a 12:45 h
Nois i noies. 20 sessions setmanals 9 h a 12:45 h

Dates d’inici: Tots els dilluns de gener, febrer, abril, juny, juliol, agost 
i octubre. 
Família HD, MP 1 setm./880 € adults/683 € nois i noies.
Apartament HD, SC 1 setm./1.420 € adults/1.004 € nois i noies 

Anglaterra 
Totnes - English in Totnes
Totnes és una de les poblacions més espectaculars del sud d’Anglaterra.
A més és una de les ciutats angleses més fascinant a nivell cultural i social

Adults + nois i noies de 4 a 6, de 7 a 10 i de 11 a 17 anys
Adults. 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h
Nois i noies. Anglès + activitats 9 h a 17:30 h

Dates d’inici: Tots els dilluns del 22 juny al 15 agost.
Família HI, MP 1 setm./610 € adults/943 € 1nois i noies 4-6 
anys/857€ 1nois i noies 7-10 anys/882 € 1nois i noies 11-17 anys. 
Cottage 3pax 1 setm./1.493 € adults /738 € nois i noies 4-6./653 € 
nois i noies de 7-10 anys/677 € nois i noies 11-17 anys.

Irlanda
Galway - Atlantic
Galway és la tercera ciutat d’Irlanda i una de les més boniques.
A l’estiu els seus carrers s’omplen de gent que assisteix als festivals que 
se celebren a la ciutat amb més activitat cultural del país.

Adults + nois i noies de 5 a 11 anys/12 a 17 anys 
Adults. 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h
Nois i noies. 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h

Dates: Diumenges entre 30/6 i 18/8.
Família HD, MP 1 setm./615 € adults/490 € nois i noies
Apartament HD, SC 1 setm./700 € adults/635 € nois i noies
Nota 1: Activitats de tarda i excursió de mig dia pels nois i noies +220 €/
setmana pels adults +75 € (excursió) 
Nota 2: Acabament 24/8.

Irlanda del Nord
Aquest programa permet a les famílies organitzar la seva estada a 
mida. Els nostres coordinadors locals disposen de cases per a acollir de 
3 a 8 persones. Una vegada confirmada la casa es pot complementar 
amb classes d’anglès particulars, visites culturals, cangurs pels nens, etc

Adults + nois i noies de 4 a 18 anys

Extres (Preus per persona)
Classes particulars paquet de 15 h +575 €
Sopar amb una persona o família local +60 €

Nois/noies - campaments amb nois locals:
Surf (11 a 17 anys) +240 €/setmana
Multiactivitats (4 a 14 anys) +295 €/setmana
Beach Camp (11 a 17 anys) +365 €/setmana
Família, apmt. o hotel 1 setmana a partir de /1.630 € 3 pax/1.750 € 
4 pax/1.960 € 6 pax

—  
Programes
per a tota la 
família

––––––––
1 GBP = 1,13 €
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Malta - EC
És una de les destinacions turístiques més importants de la Mediter-
rània. Al Sud d’Itàlia i davant les costes de Tunísia és una destinació 
perfecta per a famílies que no volen renunciar a la platja.

Adults + nois i noies de 7 a 13 anys /13 a 17 anys 
Adults: 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h
Nois i noies: 20 sessions setmanals 9 h a 12:30 h.

Dates: Diumenges entre 18/6 i 17/8
Família HD, MP 1 setm./540 € Adults/535 € Nois i noies
Notes: Activitats de tarda pels nois i noies: +100€/ setmana · Inclou tras-
llats d’anada i tornada. Acabament 24 d’agost.

França
Niça - Azurlingua
És una de les poblacions més conegudes de la Costa Blava. Ho en-
tendràs quan coneguis els antics carrers empedrats del casc antic o el 
fabulós passeig marítim.

Adults + nois i noies de 12 a 17 anys 
Adult:. 20 sessions setmanals 9 a 12:30 h.
Nois i noies: 20 sessions setmanals 9 a 12:30 h.

Dates: Diumenges de març a octubre
Família HD, MP 1 setm./600 € Adults/590 € Nois i noies  
Apartament1 1 setm./505 € Adults/760 € Nois i noies 16/4 al 30/9 1 

apartament +115 € /setm.
Nota: Acabament 28 octubre · Inclou trasllats d’anada i tornada.

Mateix preu que si t’inscrius directament a l’escola, però amb molts més avantatges. Fee + 150€
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–––––––––––––––––––– 

Descobreix més a les  
nostres xarxes:

 visita’ns a: 

CIC Estades Lingüístiques
Via Augusta 205
08021 – Barcelona
–
tel: 93 200 11 33
email: viatges@iccic.edu

www.iccic.edu/viatges                                                                                                                                          


