
Tot un 
món al 
teu abast!

Pàgines
—
de la 20 a la 72

Edats
—
de 9 a 19 anys.

 Programes 
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Algunes consideracions
sobre els programes per a joves
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 2016 (cada setmana varia
el nombre).

Important: En els programes de durada múltiple 
els participants poden realitzar 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 185€.

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. 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.

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 d’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. A més de tenir el passaport de lectura 
mecànica i fotografia digitalitzada en vigència, des 
de gener de 2009, 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 USD. 
Canadà. A partir del 15 de març de 2016 caldrà 
obtenir una autorització electrònica (eTA) que cal 
fer on-line 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 al consolat o 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 viatgen amb un monitor 
acompanyant 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.

Preu especial Early Bird

Un preu especial per a aquells que es planifiquin 
amb temps i s’inscriguin abans del 3 de març 2017. 
A més, inclou un altre avantatge, tipus de canvi fixe!

 



Joves - 21

(Estats Units) 
Bronxville, Nova York
Concordia
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d'anglès 
De 9:30 h a 11 h i d'11:30 h a 13 h dilluns, dimecres 
i divendres i de 14:30 h a 16 h i de 16:30 h a 18 h 
dimecres i divendres.

3 excursions dia sencer/setmana1 

Six Flags; Woodbury Common Premium Outlets. 
Nova York: Empire State Building & Times Square; 
Brooklyn Bridge & Downtown; Greenwich Village & 
SOHO; Manhattan & MET; Statue of Liberty & Ellis 
Island; Central Park; 5th Avenue & Grand Central.

Activitats de vespre 20h a 21:30h.1 

Festes. Discoteca. Cinema. Dansa. Jocs en grup. 
Taller de ioga. Competicions esportives... 

Nota: els dilluns de 14h a 17:15 h: Esports.
Taller art. Dansa. Jocs…

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

Arribada: 12/7 · 19/7 · 26/7
Residència PC. 2 setmanes
- 
3.010 €
Setmana extra +970 €
El programa acaba el 8/8 · 1 USD = 0,94 €

Bla-bla-bla

La història del Concordia College és tan fascinant 
com la del propi estat que l'acull. Traslladada a 
la seva bucòlica ubicació al 1908, va ser primer 
una escola de model alemany per acabar en 
l'actualitat com una universitat amb un gran 
nombre de llicenciatures i màsters. Els seus tres 
edificis van ser dissenyats per un dels arquitectes 
novaiorquesos més famosos de l'època.

Bronxville és una ciutat de 6.500 habitants a 30 
minuts de Manhattan. És famosa per les seves 
grans mansions i les seves zones verdes.

Instal·lacions més rellevants.
Poliesportiu. Residències amb sales comunes i 
habitacions dobles. Gran auditori. Camps esportius 
exteriors. Cafeteria/restaurant. + Wi-Fi

Participants 20164 
Entre 50 i 125 estudiants depenent de la setmana.
Kazakhs, xinesos, russos, polonesos, uzbecs, turcs,
mexicans, ucraïnesos, portuguesos, brasilers, 
veneçolans i georgians.

Quan marxo?

5 juliol al 19 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
4.020 €                        

5 juliol al 26 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
5.100 €  4.995 €                       
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

3.915 €

Residència

105
Bronxville Manhattan29km

(6,403 hab.)

12-17 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

Califòrnia (Estats Units)

Pepperdine
University Malibú

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d'anglès 
De 9:30 h a 11 h i d'11:30 h a 13 h dilluns, dimecres 
i divendres + de 14:30 h a 16 h i de 16:30 h a 18 h 
dimecres i divendres.

1 excursió ½dia / setmana1

Hollywood. Compres a un Outlet Mall. Getty 
Museum. Dodgers Stadium.

3 excursions dia sencer / setmana1

Griffith Park Observatory & Hollywood. The 
Grove & Farmers Market. LACMA/Beverly Center. 
Disneyland. Topanga Westfield Shopping Center. 
Zuma Beach. Getty Center/Rodeo Drive. Universal 
Studios. Camarillo Premium Outlets. Santa Monica. 
Six Flags.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: beisbol, vòlei platja, bàsquet, 
tennis, futbol. Teatre. Ball. Fitness. Frisbee. Karaoke. 
Art. Discoteca. Jocs. Cinema. 

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

Arribada: 5/7 · 12/7 · 19/7
Residència PC. 2 setmanes
- 
3.030 €
Setmana extra +1.060 €
El programa acaba l' 1/8 · 1 USD = 0,94 €

Bla-bla-bla

Malibú és el paradís de la costa californiana 
amb les seves magnífiques platges, els surfistes 
i les mansions dels famosos de Hollywood. 
La Pepperdine University, als peus de les 
muntanyes de Santa Mònica, a més d’unes vistes 
espectaculars a l’Oceà Pacífic, disposa d’unes 
magnífiques instal·lacions, perfectes per a realitzar 
un programa d’anglès i activitats. 

Instal·lacions més rellevants. Aules equipades. 
Cafeteria amb terrassa amb vistes al Pacífic. 
Pistes de tennis. Piscina. Gimnàs. Camps esportius 
exteriors per a la pràctica del futbol, beisbol i 
d’altres. Pistes de vòlei platja. Pistes d’atletisme. 
Teatre. + Wi-Fi

Participants 20164 
Entre 70 i 163 estudiants depenent de la setmana. 
Francesos, turcs, ecuatorians, kazakhs, vietnamites,
mexicans...

Quan marxo?

29 juny al 19 juliol
Residència PC. 3 setmanes
-
5.440 € 5.315 €                       

29 juny al 26 juliol 
Residència PC. 4 setmanes
-
6.580 € 6.455 €                        
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

Residència

Malibú Los Anglees47km

(12.861 hab.)

12-17 anys

240

Únic
grup d'espanyols!

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Què tinc?

Bitllet anada/tornada
Taxes d’ aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant²

Família en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d’ anglès
De 9:30 h a 12:45 h de dilluns a divendres.

4 excursions ½ dia/setmana
14 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. Els dimarts és el dia dels edificis: 
Top of the Rock, Empire State Building, Freedom 
Tower. Dijous es dedica a les visites culturals i 
educatives: Museum of Natural History, The MET, 
The MoMA. Els divendres  són els dies més socials 
i anem de compres, jocs al parc, bitlles i sopar a un 
restaurant.

1 excursions dia sencer/setmana1

Estàtua de la Llibertat. Coney Island. Bronx Zoo.

La família: L’estada en família serà un complement 
perfecte per a conèixer realment la ciutat de Nova 
York. Gran part d’elles es troben al mateix Brooklyn 
i viuen a una distància del centre d’entre 30 a 40 
minuts en transport públic. Poden ser famílies amb 
fills - monoparentals o no-,  persones grans, joves, 
solteres i de diferents cultures i religions.

Bla-bla-bla

Brooklyn és un dels districtes més carismàtics 
i influents de la ciutat de Nova York. Com  tota 
la ciutat és essencialment multicultural i té una 
història plena de riquesa. El St. Francis College, on 
fem les classes i algunes activitats, té més de 150 
anys d’història i es troba en ple centre de Brooklyn 
Heights, un dels barris més bonics dels Estats Units 
segons la revista Travel & Leisure.

Instal·lacions més rellevants. Aules equipades. 
Auditori. Cafeteria.

Hi ha res més?

Dansa* Zumba, salsa, jazz & hip-hop, dansa 
contemporània, brasiler, samba fusió. Taller conduït 
per la Mark Morris Dance Group. +90 €/setmana
Fotografia digital* Un taller pensat per a aprendre 
a explicar una història amb imatges. Taller conduït 
per en Johnathon Henninger. +90 €/setmana
*dimecres de 14 h. a 17:30h.

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol 
Família PC. 2 setmanes
-
3.650 € 3.525 €                       

2 juliol al 24 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
4.670 € 4.545 €                       
-
2 juliol al 30 juliol 
Família PC. 4 setmanes
-
5.510 € 5.385 €                       
1 USD = 0,94 €

83
St. Francis College Empire State9km

14-17 anys

Família
El programa definitiu
per a conèixer en
detall la ciutat de
Nova York

(Estats Units) 
Brooklyn, Nova York

St. Francis
College
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Preu inscripció abans del 3 de març

Califòrnia (Estats Units)

San Diego

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12 h. 

2 excursions ½dia / setmana1

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

3 excursions dia sencer1

Six Flags. Universal Studios. Los Angeles.

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, shopping, etc.

Abonament de transport urbà

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

Arribada: 3/7 · 10/7 · 17/7 · 24/7
Família PC. 2 setmanes
- 
2.370 €
Setmana extra +740 €
El programa acaba el 4/8 · 1 USD = 0,94 €

Bla-bla-bla

San Diego respon a la imatge que tots tenim 
de Califòrnia. Pots passejar pel seu magnífic 
embarcador i meravellar-te amb la vista dels 
gratacels reflectits a la badia. El nostre centre està 
situat al campus del San Diego City College.

Instal·lacions més rellevants. Aules totalment 
equipades. Sala comuna. + Wi-Fi

La família A les grans ciutats nord-americanes 
moltes famílies viuen a les poblacions de l’extraradi 
o als afores. Calcula una distància mitja de 50 
minuts per trajecte des de la família i fins al college.

Hi ha res més?

Surf. Una oportunitat única de fer classes de surf 
tant d’introducció com de perfeccionament. Dues 
tardes a la setmana, dues hores cada tarda.
+ 170 € / setmana (mínim 2 setmanes)

Participants 20164 

uns 40 estudiants taiwanesos, italians, xinesos,
brasilers…

Quan marxo?

29 juny al 20 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
4.480 €  4.375 €                       
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

San Diego Los Angeles193km

(1.395.000 hab.)

13-17 anys

Família

72

Únic grup d'espanyols!
Pots fer surf dues tardes
a la setmana.

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Àrea de
Nova York
Academic Project
Immersion Plus
Pàgina 26

Àrea dels
Grans Llacs
Pàgina 27

Àrea de
Los Angeles
Pàgina 28

 Famílies 
 voluntàries 
La base d’aquests programes 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 
valorar 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 individualment 
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 documentació 
que s’ha de llegir previament a la inscripció. 
També variaran, en aquest cas, les excursions 
previstes.
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Preu inscripció abans del 3 de març

Immersion Plus

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

Localització Comunitat de l’Estat de Nova York,  
New Jersey o altres estats veïns. L'any 2016 la 
comunitat va ser Cobleskill (Nova York). 

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família voluntària en règim de pensió completa

2/3 activitats en grup per setmana1

Festes. Visites d’interès. Barbacoes. Platja. Esports.

5 excursions dia sencer1

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

Quan marxo?

27 juny al 26 juliol 
Família PC. 4 setmanes
-
4.230 € 4.105 €
1 USD = 0,94 €

Academic Project

És el programa de família voluntària amb trobades
acadèmiques, sense ser classes tradicionals.

Localització Comunitat de l’Estat de Nova York,  
New Jersey o altres estats veïns. L'any 2016 la 
comunitat va ser Middletown (New Jersey). 

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família voluntària en règim de pensió completa

12 sessions setmanals 
Trobades pseudo-acadèmiques d’anglès, de 10h a 
14h.

4 excursions dia sencer1

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

Activitats de tarda i vespre1

Welcome / Farewell party. Visites locals. Barbacoes. 
Cinema. Bitlles. Minigolf. Esports.

Quan marxo?

27 juny al 26 juliol 
Família PC. 4 setmanes
-
4.400 € 4.275 €
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

14-18 anys

Família voluntària

(Estats Units)

Àrea de
Nova York

105

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Família voluntària

(Estats Units)

Àrea dels
Grans Llacs

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família voluntària en règim de pensió completa

12 sessions setmanals 
Trobades acadèmiques d’anglès.
De 9 h a 10:30 h i de 10:45 h a 12 h.

3 o 4 activitats ½dia / setmana1

Platja i barbacoa. Cinema. Bitlles. Karting. Patinatge 
sobre gel. Visites. Festes.

3 excursions dia sencer1

Parc d’atraccions. Deep River Water Park.
Michigan City

Activitats de tarda i vespre1

Welcome party. Bitlles. Pícnics. Shopping. Visites 
locals. Piscina. Barbacoa. Farewell party.

És el programa clàssic de família voluntària. La 
integració en família és el punt més important 
però aquesta s’alterna amb una sèrie de trobades 
acadèmiques sense arribar a ser classes 
tradicionals. Aquestes trobades oscil·len entre el 
desenvolupament d’aspectes lingüístics pràctics 
fins entrevistes amb persones de la zona, debats 
i d’altres (l’orientació varia segons la nostra 
coordinadora responsable). A més, s’organitza 
una excursió de jornada completa per setmana i 
algunes activitats i visites de tarda.

Localització Aquest programa es du a terme en 
una comunitat de l’estat de Michigan o d’altres 
estats veïns. L'any 2016 la comunitat a ver Niles 
(Michigan).

Quan marxo?

28 juny al 25 juliol
Família PC. 4 setmanes
-
4.230 €   4.105 €

23 juliol al 19 agost
Família PC. 4 setmanes
-
4.380 €   4.255 €                 
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

61

14-18 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família voluntària en règim de pensió completa

12 sessions setmanals 
Trobades pseudo-acadèmiques d’anglès.
De 9 h a 11:30 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Solvang / Santa Ynez. Avila Beach. Pismo Beach / 
Outlet. Refugio Beach.

3 excursions dia sencer1

Los Angeles. Santa Barbara. 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. Picnics. Shopping. 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 perfectes per als 
nois i noies que busquen “alguna cosa més” i una 
oportunitat única de practicar intensament l’idioma.

Localització: Califòrnia és tal i com la veiem a les 
pel·lícules. La carretera número 1, que voreja la 
costa sortint de Los Angeles i passant per llocs 
mítics com Malibú, Santa Mònica i Santa Bàrbara, 
captiva per la bellesa dels paisatges que travessa. 
És just en aquesta àrea on es troba la nostra 
comunitat. 

L'any 2016 la comunitat va ser Lompoc (Califòrnia).

Nota: Els darrers anys s'ha passat la nit d'arribada a 
Los Angeles (condicionat a l'hora d'arribada del vol).

Quan marxo?

28 juny al 26 juliol
Família PC. 4 setmanes
-
4.390 € 4.265 €
1 USD = 0,94 €

hongkonguesos.

14-18 anys

(Estats Units)

Àrea de
Los Angeles

90

Família voluntària

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Toronto (Canadà)

Trinity
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 8:45 h a 13 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Festa en vaixell al llac Ontario. CN Tower. Yorkville. 
Casa Loma.

1 excursió dia sencer / setmana1

Wye Marsh Natural Park. Cascades del Niàgara. 
Parc d'atraccions Wonderland. Wasaga Beach.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: bàsquet, futbol. Gimnàstica. 
Zumba. Estampació de samarretes. Discoteca. 
Jocs. Cinema. Visites culturals: barri xinès, grec, 
italià; museus; galeries d’art. Festivals. Karaoke. 
Cinema. Fira de ciències.

Bla-bla-bla

El nostre programa a la ciutat de Toronto es realitza 
a un dels colleges més bonics que la Universitat 
de Toronto té al seu campus de St. George. 
T’agradaran els seus edificis d’estil neogòtic, 
algun d’ells, com la capella, obra del mateix 
arquitecte que va fer la biblioteca de la universitat 
de Cambridge o les famoses cabines vermelles 
britàniques.

Instal·lacions més rellevants. Aules equipades. 
Cafeteria menjador històric. Àrees comunes. 
Residències. Camp de futbol. Centre poliesportiu 
extern. + Wi-Fi

Participants 20164 
Entre 50 i 130 estudiants depenent de la setmana.
Alemanys, turcs, francesos, brasilers,
japonesos, italians, mexicans…

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
3.710 € 3.585 €

2 juliol al 23 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
4.530 € 4.405 €

2 juliol al 30 juliol 
Residència PC. 4 setmanes
-
5.290 € 5.165 €                      
1 CAD = 0,72 €

hongkonguesos.

Trinity College Old Toronto2,6km

14-18 anys

Residència

107
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12 h i de 12:40 h a 13:30 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Port Stanley Beach. Crawford Lake. Rafting. 
Shopping. St. Jacobs Village.

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. Bitlles. Piscina. Barbacoa. Cinema. 

Abonament de transport urbà

Bla-bla-bla

Ontario és la província més poblada i la segona 
en superfície del Canadà. Hi trobaràs ciutats 
com Toronto i recòndites zones on només viuen 
els aurons. El nostre programa es du 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.

Instal·lacions més rellevants. Aquest programa
es du a terme en una escola de la comunitat.
Hi trobaràs aules, sales d’estudiants i instal·lacions 
esportives.
L'any 2016 la comunitat va ser Cambridge.

Quan marxo?

30 juny al 21 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
3.890 € 3.765 €

30 juny al 28 juliol 
Família PC. 4 setmanes
-
4.140 € 4.015 €
1 CAD = 0,72 €

hongkonguesos.

31

14-18 anys

Família

Ontario (Canadà)

Àrea
de Toronto

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Família

Montreal (Canadà)

Dawson
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada
Taxes d’ aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant²

Família (de parla anglesa, francesa o bilingüe a 
escollir) en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d’ anglès o 
francès a escollir
De 9h a 12h de dilluns a divendres.

Activitats i visites de tarda i vespre1 
Montreal City Tour. Visites a museus. Classes de 
cuina. Taller de dansa. Patinatge sobre gel. Jet 
boating. Ioga. Caiac. Esports diversos
Cinema. Shakespeare in the Park. Karaoke. 
Discoteca. Festes

1 excursió dia sencer/setmana
Quebec City. Ottawa. Parc Atraccions. Mont-
Tremblant.

Abonament de transport urbà

Bla-bla-bla

Montreal, fundada el 1642, és una de les ciutats 
més antigues del Canadà i la segona del país amb 
1.700.000 habitants. És també una de les més 
cosmopolites i interessants de tota Nord-Amèrica 
i a nivell mundial una de les que té més titulats 
universitaris “per capita”

El Dawson College, on fem les classes i algunes 
activitats, té un campus veritablement espectacular 
amb més de 4 hectàrees de terreny i es troba en 
ple centre de la ciutat molt ben connectat amb tots 
els barris de la ciutat via metro.

Instal·lacions més rellevants. Aules equipades. 
Cafeteria. Zones verdes. Parada de metro sis 
minuts a peu: Atwater.

La Família. Curs d’anglès o francés amb estada 
en familia de parla anglesa o francesa a triar 
indiferentment de l’idioma de les classes.

Quan marxo?

1 juliol al 23 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
3.980 €   3.855 €

1 juliol al 30 juliol 
Família PC. 4 setmanes
-
4.730 €   4.605 €                      
1 CAD = 072 €

hongkonguesos.

40
Dawson College Vieux Montreal5km

13-17 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

Sherborne (Regne Unit)

Sherborne
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Salisbury, Weymouth, Longleat safari.

1 excursió dia sencer / setmana1

Bath. Oxford. Cardiff.

Activitats de tarda i vespre1 
Tennis, futbol, bàsquet, natació, voleibol. Ball. Arts 
plàstiques. Ioga. Piscina. Jocs. Festes musicals. 
Barbacoes. Discoteca.

Bla-bla-bla

En ple camp anglès, a dos minuts a peu del centre 
del poble-abadia de Sherborne. La Sherborne 
Preparatory School, fundada el 1885, és la seu 
dels programes per a totes les edats. La Sherborne 
School for Boys, és on els més grans tindran la seva 
residència i es troba a només 4 minuts caminant de 
la Preparatory School. Els més joves dormiran a les 
residències de la Preparatory School.

Instal·lacions més rellevants. Aules. Poliesportiu. 
Pistes de tennis. Menjador. Estudi d'art. Teatre. 
Camps esportius + Wi-Fi a la residència.

Hi ha res més?

Equitació* + 8 hores setmanals d’equitació  
+295 € / setmana.
Tennis* + 8 hores setmanals de tennis.  
+170 € / setmana.
Golf* + 8 hores setmanals de golf.
+180 € / setmana.
*requereix un mínim d'inscrits per setmana

Participants 20164 
160 estudiants depenent de la setmana
Francesos, italians, taiwanesos, hongkonguesos.

Quan marxo?

4 juliol al 18 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
2.830 €   2.725 €

4 juliol al 25 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
3.500 €   3.395 €
1 GBP = 1,18 €

43

9-14 / 14-17 anys

Residència

Sherbrone Londres196km

(9.523 hab.)

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Mayfield (Regne Unit)

St. Leonards
School

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:30 h o de 14 h a 17:30 h.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Canterbury. Brighton.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: voleibol, bàsquet, futbol, criquet, 
tennis. Piscina. Tallers d’art, manualitats i dansa. 
Ioga. Nature Walks. Barbacoes. Jocs. Festes. 
Treasure Hunt. Karaoke, Talent Show, Murder 
Mystery Night. Taller de cant.

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

Arribada: 18/7 · 25/7
Residència PC. 2 setmanes
- 
2.460 €
Setmana extra +680 €
El programa acaba el 8/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Mayfield és una increïble població d’origen saxó 
amb cases de fusta d’estil Tudor i un carrer 
principal que sembla l’escenari d’una pel·lícula 
d’època. Al segle XIV els arquebisbes de Canterbury 
van construir un magnífic palau que el 1864 es va 
convertir en l’escola on fem el nostre programa.

Instal·lacions més rellevants. L’escola és un 
monument: “The Old Palace” amb increïbles edificis 
envoltats de zones verdes. Piscina coberta. Sis 
pistes de tennis, camps multiesportius. Sala d’art i 
un teatre espectacular. Nou edifici de residències. 
Sala de ping-pong. Sala ordinadors.

Participants 20164 
Entre 82 i 110 estudiants, depenent de la setmana. 
Russos, austríacs, italians, xinesos.

Quan marxo?

11 juliol al 25 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
2.600 €   2.475 €

11 juliol a l'1 agost 
Residència PC. 3 setmanes
-
3.500 €   3.375 €
1 GBP = 1,18 €

hongkonguesos.

9-15 anys

Residència

32
Mayfield Londres79km

(3.718 hab.)
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Preu inscripció abans del 3 de març

Epsom (Regne Unit)

Epsom
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

25 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 11:05 h i d’11:30 h a 12:50 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Londres: National Gallery, Covent Garden, British 
Museum, Oxford Street, Science Museum, 
Knightsbridge.

1 excursió dia sencer / setmana1

Brighton. Oxford. Canterbury.

Activitats de tarda i vespre1 
Tres sessions diàries entre les 14 h i les 17 h 
a triar entre tennis, voleibol, esquaix, futbol, frisbee, 
waterpolo, teatre, dansa, zumba, piscina, sortides 
per la ciutat, etc. Discoteca, shows, cinema, 
barbacoes, karaoke, jocs, pintura...

Trinity Exam (nivells 1 a 9)

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

Arribada: 19/7
Residència PC. 2 setmanes
- 
3.050 €
Setmana extra: +1.040 €
El programa acaba l' 1/8 · 1 GBP=1,18 €

Bla-bla-bla

L’Epsom College, fundat fa 150 anys, és un dels 
col·legis més impressionants d’Anglaterra 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’hoquei. 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. 

Hi ha res més?

Arts escèniques + 8 hores setmanals.
Art + 8 hores setmanals.
Art i disseny + 8 hores setmanals.
Fotografia + 8 hores setmanals.
+320 € / setmana.

Participants 20164

Entre 71 i 126 estudiants, depenent de la setmana.
Russos, italians, indis, francesos, suïssos, xinesos, 
ucraïnesos, kazakhs, azerbaidjanesos, georgians.

Quan marxo?

5 juliol al 18 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
3.570 €   3.465 €

5 juliol al 25 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
4.540 €   4.435€
1 GBP = 1,18 €

Noies i nois anglesos
a l'aula! Inclou el
Trinity Exam.

31

10-16 anys

Residència

Epsom Londres29,6km

(31.489 hab.)

Informació a la pàgina 201,2,3,4



Joves - 35

Hertford (Regne Unit)

Haileybury
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa  

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:30 h o de 13:30 h a 17 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Hertford. St Albans. Londres.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Cambridge. Windsor.

Entrada i viatge organitzat: musical a Londres

Activitats de tarda i vespre1 
Piscina, tennis, futbol, bàsquet, voleibol, 
bàdminton. Activitats artístiques: disseny, teatre. 
Zumba. Circ. Jocs. Barbacoa. Discoteca.

  

Bla-bla-bla

Dissenyat el 1806 pel mateix arquitecte que la 
National Gallery, el Haileybury College va ser en un 
principi un centre de pràctiques per als funcionaris 
de la East India Company. Avui és un prestigiós 
col·legi amb unes instal·lacions magnífiques, 
envoltades de més de 140 hectàrees de terreny.
+ Wi-Fi (17 h a 18:30 h)

Instal·lacions més rellevants. Nova piscina 
coberta. Vuit pistes de tennis, tres d’esquaix i camp 
de futbol. Centre Poliesportiu. Camp de criquet. 
Teatre. Sala d’ordinadors.

Participants 20164 
Entre 230 i 285 estudiants depenent de la setmana.
Xinesos, francesos, italians, portuguesos, russos, 
turcs, letons, alemanys, kazakhs, txecs...

Hi ha res més?

First Certificate (FCE) Exam Preparation Course.  
3/7 al 16/7 · 23/7 al 6/8 · 6 hores +80 €/setmana.
14 a 17 anys.

Quan marxo?

3 juliol al 16 juliol - 3.080 € 2.975 €  
Residència PC. 2 setmanes
-                       
3 juliol al 23 juliol - 3.820 € 3.695 €  
Residència PC. 3 setmanes
-
3 juliol al 30 juliol - 4.430 € 4.325 €   
Residència PC. 4 setmanes
1 GBP = 1,18 €

hongkonguesos.

17 juliol al 30 juliol - 2.830 € 2.725 €   
Residència PC. 2 setmanes
-
17 juliol al 6 agost - 3.480 € 3.375 €   
Residència PC. 3 setmanes
1 GBP = 1,18 €

Únic grup d'espanyols!
Vespre de musical a 
Londres.

290

10-14 / 14-17 anys

Residència

Hertford Londres54km

(26.783 hab.)
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Preu inscripció abans del 3 de març

Cheltenham (Regne Unit)

Cheltenham
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d'anglès 
De 14 h a 17:30 h diumenges i dilluns.
De 9 h a 12:30 h dijous, divendres i dissabtes. 

1 excursió ½dia / setmana1

Cirencester. Gloucester. Stratford-upon-Avon. 

2 excursions dia sencer / setmana1

Londres. Oxford. Bath. Cardiff.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: bàsquet, tennis, futbol, vòlei, 
rugbi, bàdminton, criquet. Salsa. Natació. Cuina. 
Zumba. Arts and crafts. Discoteca. Jocs.

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

Arribada: 12/7 · 19/7 · 26/7 · 2/8
Residència PC. 2 setmanes
- 
2.390 €
Setmana extra: +730 €
El programa acaba el 16/8 · 1 GBP=1,18 €

Bla-bla-bla

Cheltenham ha estat durant segles una destinació 
turística de prestigi. El Cheltenham College fundat 
el 1841 fa honor a la ciutat on s’ubica amb edificis 
d’estil gòtic i grans zones verdes.

Instal·lacions més rellevants. Aules equipades. 
Menjador històric. Residències. Centre poliesportiu. 
Camps esportius exteriors. Pistes de tennis. Piscina 
coberta 25m. Teatre professional. Sala d’art.

Hi ha res més?

Intensive English. + 6 hores Business, 
pronunciació, anglès escrit (4 tardes). 
+70 €/setmana
Filmcraft o Performing Arts. +9 hores.
Filmcraft: producció, guió, direcció, actuació… 
Performing Arts: Com fer un musical o una obra de 
teatre. 
+70 €/setmana
Tennis. +6 hores de classes professionals.
+190 €/setmana

Nota: Cal apuntar-s’hi en el moment de la inscripció.

Participants 20164 
Entre 71 i 126 estudiants depenent de la setmana.
Francesos, polonesos, italians, xinesos, russos…

Quan marxo?

5 juliol al 19 juliol - 2.950 € 2.845 €  
Residència PC. 2 setmanes
                       
5 juliol al 26 juliol - 3.740 € 3.635 €  
Residència PC. 3 setmanes
1 GBP = 1,18 €

Amb opció de tennis,
arts escèniques, cinema 
o anglès intensiu.

181

12-17 anys

Residència

Cheltenham Londres175km

(116.495 hab.)

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Horsham (Regne Unit)

Christ's
Hospital

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:50 h o de 14 h a 17:50 h.

2 excursions ½dia / setmana1

Horsham. Arundel.

3/4 excursions dia sencer1

Cambridge. Londres. Brighton.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports (futbol, voleibol, bàsquet, tennis, softball, 
beisbol, etc). Dansa. Artesania. Fotografia. Teatre. 
Jocs. Discoteca. Natació. Concursos. Cinema. 
Karaoke. Nature walk. Talent Show. Murder Mystery.

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

Arribada: 12/7 · 19/7 · 26/7 · 2/8
Residència PC. 2 setmanes
- 
2.540 €
Setmana extra +730 € 
El programa acaba el 16/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

El Christ’s Hospital és un col·legi de gran prestigi 
amb unes instal·lacions magnífiques, entre les 
quals destaca el teatre, que és una rèplica del 
Shakespeare’s Globe de Londres. Es troba a prop 
de Horsham, un poble tradicionalment conegut pel 
fet de ser un punt  de trobada entre ramaders i 
agricultors. 

Instal·lacions més rellevants. Piscina coberta 
climatitzada. Residències renovades. Menjador 
històric. Teatre. Camps de futbol, hoquei, criquet, 
rugbi i bàsquet. Poliesportiu. Pistes de tennis. Sala 
d’ordinadors. 

Participants 20164 
Entre 280 i 380 estudiants depenent de la setmana.
Italians, xinesos, francesos, grecs, ucraïnesos, 
mexicans….

Quan marxo?

5 juliol al 19 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
2.890 €  2.765 €     

5 juliol al 26 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
3.660 €  3.535 €                     
1 GBP = 1,18 €

12-17 anys

Residència

73
Horsham Londres98km

(49.356 hab.)
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Preu inscripció abans del 3 de març

Brecon (País de Gal·les)

Christ
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:20 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Swansea. Hereford.

1 excursió dia sencer / setmana1

Bath. Cardiff.

Activitats de tarda i vespre1 
Natació. Vídeo. Sessió de teatre. Sessió de ball. 
Tennis, bàsquet, futbol, frisbee, voleibol, rugbi. 
Aeròbic. Jocs. Discoteca. Cinema. Barbacoa. Jocs. 
Karaoke.

Bla-bla-bla

El Christ College es troba al cor d’un parc nacional 
del País de Gal·les. Va ser fundat per Enric VIII el 
1541 i és considerat un dels col·legis més antics de 
Gal·les. Combina l’encant d’edificis històrics, com la 
capella i el menjador que daten del segle XIII, amb 
les instal·lacions més modernes.

Instal·lacions més rellevants. Piscina exterior 
climatitzada. Poliesportiu. Camp de rugbi. Camp 
de criquet. Dues pistes de tennis. Tres pistes 
d’esquaix. Dues pistes de bàdminton i vòlei. Teatre. 
Centre d’art. + Wi-Fi.

Hi ha res més?

Tennis* 8 hores +170 €/setmana.
Bàsquet* 8 hores +170€/setmana.
Futbol* 8 hores +130€/setmana.
*requereix un mínim d'inscrits per setmana

Participants 20164 
Uns 115 estudiants italians, uzbecs, portuguesos, 
francesos...

Quan marxo?

9 juliol al 23 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
2.670 €  2.565 €                     
1 GBP = 1,18 €

Classes professionals
de tennis, bàsquet
o futbol

12-17 anys

Residència

84
BreconCardiff Londres285km66km

(8.250 hab)

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Cambridge (Regne Unit)

Newnham
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 10:30 h i d'11 h a 12:30 h 
o de 13:30 h a 15 h i de 15:30 h a 17 h.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Windsor Castle.

The Big Weekend (7 o 8 juliol)
Festival de música, concerts, atraccions i focs.

Activitats de tarda i vespre1 
Bàsquet, futbol, rugbi, criquet, frisbee, tennis. 
Aeròbic. Punting.  Piscina. Decoració pastissos. 
Visites temàtiques per la ciutat. Disseny de bosses. 
Disseny de samarretes. Manualitats. Cinema. 
Karaoke. Discoteca.

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

Arribada: 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8 · 13/8
Residència PC. 2 setmanes
- 
2.540 €
Setmana extra +860 € 
El programa acaba el 27/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

El més conegut de Cambridge és sens dubte la 
seva universitat, una de les més prestigioses del 
món. El nostre curs es fa en un dels coneguts 
colleges on viuen els estudiants de la Universitat. 
El Newnham College, fundat el 1871, amb parets 
plenes d’heura i magnífiques zones verdes, es troba 
a deu minuts caminant del centre.

Instal·lacions més rellevants. Aules. Zones verdes. 
Teatre. Sala d’estudiants. Menjador tradicional. 
+ Wi-Fi.

Participants 20164 
Entre 100 i 225 estudiants depenent de la setmana.
Italians, danesos, suecs, xinesos, russos...

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
3.140 €  3.035 €     

2 juliol al 23 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
3.960 €  3.855 €       
1 GBP = 1,18 €

The Big Weekend:
festa, música i focs
d'artifici a Cambridge

16-19 anys

Residència

56
Cambridge Londres97km

(128.515 hab.)
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Preu inscripció abans del 3 de març

Cilcain (País de Gal·les)

Colomendy

Què tinc?

Bitllet avió anada i tornada³.
Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada i tornada.
Assistència de monitor/a acompanyant².

Residència en règim de pensió completa.

30 sessions setmanals de programa d'activitats 
Esports, aventura i art (9 a 12:30 h i de 14h a
17:30 h). Si s'escull l'opció idioma 15 sessions de 
classes d'anglès (9 a 12:30 h) + 15 sessions de 
programa activitats, esports i aventura (14 a
17:30 h).

Challenge: Construcció d'equips, 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...

1 excursió de dia sencer/setmana¹
Chester, Liverpool, Manchester

Activitats de vespre¹

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

Arribada: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 30/7 · 6/8
Residència PC. 2 setmanes
- 
1.900 €
Setmana extra +460 € 
El programa acaba el 20/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Colomendy, amb capacitat per a 400 participants, 
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 
residència reformada en forma de cabines.

El programa:
Un programa que combina més de 40 activitats 
diferents, dividides en sis apartats.

Instal·lacions més rellevants:
Centre amb capacitat per a 400 participants.
Noves residències. 20 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.

Hi ha res més?

Classes d'anglès
15 sessions/setmana
(substitueixen el bloc d'activitats del matí.)
+130 €/setmana

Participants 20164 
130 estudiants. Xinesos, italians, alemanys i
britànics.

Quan marxo?

23 juliol al 6 agost 
Residència PC. 2 setmanes
-
2.650 €  2.560 €                     
1 GBP = 1,18 €

8-11 / 12-14 / 14-17 anys

Residència

Campament
amb noies i nois
britànics

16
Cilcain Liverpool

(1.378 hab.)

43,6km

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Bede's Preparatory School
Little Explorers
Capacitat 70 participants. Ratio d’adult responsable 
per estudiants 1:3. Classes enfocades als més joves 
amb un màxim de 10 participants per classe. Activitats 
de tarda com esports, cuina, arts marcials, pintura 
amb sorra, teatre, gimnàstica, dansa, natació i d’altres. 
Activitats de vespre com percussió, discoteca, jocs, 
música, karaoke, etc. 

Activitats opcionals: Equitació, natació, tennis o 
gestió d’ animals.

2 juliol al 16 juliol
Residència PC. 2 setmanes
3.070 €  2.980 €     

2 juliol al 23 juliol
Residència PC. 3 setmanes
4.350 €  4.260 €                 
1 GBP = 1,18 €

Windlesham House School
Adventures in English
Capacitat 150 participants
Un programa amb gran diversitat i qualitat d' activitats 
de tarda: 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, etc. Activitats de vespre com festes a 
la piscina, discoteca, jocs, karaoke, etc. 

Activitats opcionals: Equitació, vela, futbol, tennis, 
submarinisme, dansa pop, esports d’aventura o arts 
escèniques.

9 juliol al 23 juliol
Residència PC. 2 setmanes
-
3.080 €  2.990 €                     
1 GBP = 1,18 €

NOTA: Cada activitat opcional té un nombre d’hores
i un preu diferent que podeu consultar a la web.

Eastbourne (Regne Unit)

Bede's
Preparatory
School

Pulborough (Regne Unit)

Windlesham 
House
School

Hove (Regne Unit)

Lancing
College

6-11 anys 11-15 anys 13-18 anys

Lancing College
English Plus
Capacitat 230 participants
Classes amb mètodes molt pràctics on els participants 
fan un projecte de recerca en grup. Es pot afegir 
tres hores d'economia, literatura anglesa, relacions 
internacionals, management, matemàtiques o 
preparació exàmens de Cambridge. Activitats de 
tarda: esports; cuina; disseny de 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, karaoke, etc. 

Activitats opcionals: Equitació, vela, futbol, golf, 
tennis, submarinisme, esports d’aventura, classes de 
vol, ceràmica, dansa pop, guitarra, fotografia o piano.

2 juliol al 16 juliol
Residència PC. 2 setmanes
3.260 €  3.170 €     

2 juliol al 23 juliol
Residència PC. 3 setmanes
4.330 €  4.240 €                 
1 GBP = 1,18 €

Què tinc?

Bitllet avió anada i tornada³.
Taxes d'aeroport.
Trasllat aeroport anada i tornada.
Assistència de monitor/a de vol2.

Residència en règim de pensió completa

Hores de classe/setmana: 
17½ h Eastbourne / 20 h Windlesham / 22½ h Lancing. 

1 excursió o visita de mig dia per setmana

2 excursions de dia complet per setmana¹: dissabtes 
diferents llocs de Londres / diumenges Brighton, 
Chichester, Eastbourne, Hastings..

Activitats de tarda i vespre¹ 
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a de vol2

Residència en règim de pensió completa

30 sessions setmanals (Academy)
D’entrenament professional en golf o futbol.

15+15 sessions setmanals (Two Specialist)
Classes professionals en dues activitats diferents; 
esports, dansa o música.

15+15 sessions setmanals (English Plus) 
Entrenament professional en l’esport escollit, dansa 
o música + classes d'anglès.

1 excursió dia sencer / setmana1

Bath. Bournemouth. Parc d’atraccions Thorpe Park. 
Zoo Chessington.

Activitats de tarda i vespre1 
Barbacoes. Discoteca. Vídeo. Karaoke. Jocs.

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

Arribada: 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8 
Residència PC. 2 setmanes
- 
3.860 €
Setmana extra +1.330 €
El programa acaba: Clayesmore i Oundle el 12/8 · Seaford el 19/8 · 

1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Els programes esportius, 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 professionals autèntics. 
La Clayesmore School va ser fundada el 1896, el 
Seaford College al 1884 i la Oundle School al 1556.

Pots triar entre tres opcions

Academy. Golf o futbol. Al matí es fan 3 hores 
d’entrenament professional i competició de l’esport 
escollit. A la tarda s’incideix 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’entrenament 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'altre 
meitat de dia 3 hores de l'esport escollit, música o 
dansa.

Quan marxo?

9 juliol al 23 juliol
Residència PC. 2 setmanes
-
4.180 €  4.075 €     

9 juliol al 30 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
5.530 € 5.425 €                     
1 GBP = 1,18 €

Blandford (Regne Unit)

Clayesmore
School

Petworth (Regne Unit)

Seaford
College

Oundle (Regne Unit)

Oundle
College

9-16 anys 10-16 anys 11-17 anys

Blandford Petworth OundleLondres Londres Londres

(10.610 hab.) (3.027 hab.)

189km 109km

(5.735 hab.)

140km

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Tennis
Clayesmore/Seaford/
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/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.
+170 €/setmana

Futbol (Arsenal
Soccer Schools) 
Clayesmore/Seaford/
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 participant.
+80 €/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 
Clayesmore

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/
Oundle

Pop, jazz i dansa 
contemporània.
Aspecte creatiu: inspirar 
i crear de la coreografia 
fins a la producció final. 
Es crea un dance motif 
i es treballa sobre la 
repetició, la durada, 
el desenvolupament. 
Control de l’espai, 
l’escena, la llum, 
etc. Aspecte teatral: 
cada cap de setmana 
es representa un 
espectacle. 

Hoquei
Seaford/Oundle

A cada sessió els 
estudiants fan diferents 
exercicis tècnics que 
tenen com a objectiu 
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
(instrumental o vocal)
Clayesmore/ Seaford

Instrument o veu.
Interessant programa 
en col·laboració amb 
Eton Place Music 
Company. Sessions 
individuals i en grup 
d’instruments i/o veu. 
Es realitzen també 
representacions 
públiques i gravacions.
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

25 sessions setmanals d'especialitat 
Entrenament professional en l’esport triat o dansa
de 9:30 h a 12 h i de 13:45 h a 15:15 h.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres.

Activitats de tarda i vespre1 
Els participants que no han escollit l’opció de 
classes d’anglès practiquen diversos esports de 
forma lúdica entre les 15:45 h i les 18:30 h. 
Cinema. Discoteca. Jocs.

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

Arribada: 12/7 · 19/7
Residència PC. 2 setmanes
- 
3.000 €
Setmana extra +1.000 €
El programa acaba el 2/8 · 1 GBP = 1,18 €

NOTA: Programa no apte per a principiants.

Bla-bla-bla

La Project Sport Academy va començar ara fa 20 
anys amb el futbol i ha anat incorporant primer el 
tennis i el golf i finalment la dansa i el bàsquet. Avui 
és un dels millors camps esportius professionals 
que es realitzen a Anglaterra. L’Epsom College, 
fundat fa 150 anys, és un dels col·legis més 
impressionants del país i les seves instal·lacions 
són d’altíssim nivell.

Instal·lacions més rellevants. Teatre, centre d’art, 
capella, biblioteca, piscina olímpica, camp d’hoquei, 
camps de futbol i rugbi, 20 pistes de tennis, 10 
pistes d’esquaix i poliesportiu amb dues pistes de 
bàsquet, gimnàs. + Wi-Fi.

Hi ha res més?

Classes d'anglès. 15:45 h a 18:30 h
+160 €/setmana

Participants 20164 
uns 45 estudiants francesos, italians…

Quan marxo?

5 juliol al 19 juliol 
Residència PC. 2 setmanes
-
3.360 €  3.255 €     

5 juliol al 26 juliol
Residència PC. 3 setmanes
-
4.460 €  4.355 €                     
1 GBP = 1,18 €

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

10-16 anys

Residència

110

Epsom College (Regne Unit)

Epsom Sports
Camp

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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St. Helier / St. Aubin

Jersey
Island

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família o residència en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:30 h.

Transport família-escola i viceversa

Activitats de tarda i vespre1 (tots els participants) 
Piragüisme. Voleibol platja. Natació. Minigolf. 
Temps de platja. Tennis. Futbol. Visites per la zona.  
Els divendres, barbacoa per a tots els estudiants. 

Activitats de tarda i vespre1 (grup 14-18 anys) 
Windsurf. Surf. Tots els diumenges a la nit 
s’organitza una trobada al Gunsite Café a la platja 
on es juga a voleibol, futbol, frisbee o es passa una 
bona estona amb els amics. Els dimarts, discoteca,  
i els dimecres, nit de cinema, per un preu de 4£. Els 
dijous a la nit s’organitzen activitats esportives.

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

Arribada: 18/6 · 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 
6/8 · 13/8 · 20/8 · 27/8
Família PC. 2 setmanes
-
2.050 €
Setmana extra +650 €.
El programa acaba el 8/9 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

L’illa de Jersey, vinculada a Anglaterra des de fa 
més de 1.000 anys, es troba a pocs quilòmetres de 
la costa de França. És un paradís i el lloc ideal per
a la pràctica d’esports aquàtics. Hi ha dues seus 
diferents. La dels més joves és la Jersey Junior 
School i la dels de catorze en endavant el Highlands 
College.

Instal·lacions més rellevants. La Jersey Junior 
School es troba a St. Aubin, una petita població 
de 1.000 habitants. El Highlands College es 
troba a St Helier, la ciutat principal de l’illa. Aules 
condicionades. Zones verdes. Sales comunitàries. 
Pistes de voleibol. Zona de barbacoa.

Residència. Petita casa d'estudiants (14 a 17 anys)
a St. Helier.

Nota: Els participants fins a 12 anys (inclosos) 
hauran de compartir família amb un altre estudiant 
espanyol del grup.

Participants 20164 
uns 250 estudiants francesos, alemanys, suïssos, 
lituans, holandesos...

Quan marxo?

3 juliol al 15 juliol. 2 setmanes 
Residència PC - 2.800 €  2.695 €
Família PC - 2.740 €  2.635 €       
-         
3 juliol al 22 juliol. 3 setmanes
Residència PC - 3.620 €  3.515 €
Família PC - 3.460 €  3.355 €     
1 GBP = 1,18 €

Família-Residència

10-13 / 14-18 anys

62
Saint Helier Saint Malo (Fr)

(33.500 hab.)

66km
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Preu inscripció abans del 3 de març

Canterbury (Regne Unit)

Chaucer
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència o família en règim de pensió completa

21 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9:15 h a 12:45 h (dilluns a divendres) i de
13:30 h a 16:30 h (dimarts i dijous).

2 excursions ½dia / setmana1

Dover Castle. Canterbury. White Cliffs. 
Walmer Castle. Broadstairs.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Brighton. Cambridge.

Activitats de tarda i vespre1 

Bàsquet, futbol, voleibol, bàdminton. Teatre. Visites 
locals. Jocs. Bitlles. Barbacoes. Discoteca. Cinema.
Born Dance. Africa Drums. Salsa. Japanese Night.

Servei mini bus família-escola-família

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

Arribada: 18/6 · 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 
-
Residència PC
2 setmanes - 2.620 €
Setmana extra +720 €
- 
Família PC
2 setmanes - 2.610€
Setmana extra +715 €
El programa acaba el 13/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

El Chaucer College es va fundar el 1992 amb el
propòsit de promoure la cooperació internacional 
per mitjà de l'estudi de l’anglès. Les seves 
instal·lacions a Canterbury són realment 
excepcionals amb edificis d’arquitectura 
contemporània que tenen una inspiració oriental.

Instal·lacions més rellevants. Residències amb 
habitacions individuals. Sala d’oci. Restaurant/
cafeteria amb cuina pròpia. Biblioteca. Zones 
verdes exteriors per a la pràctica de diferents 
esports. També es fa ús del poliesportiu de la 
Universitat de Kent. + Wi-Fi.

Famílies. Gran part de les famílies viuen a 
Canterbury o les ciutats veïnes de Whitstable i 
Herne Bay.

Participants 20164

Uns 110 estudiants italians, turcs, francesos,
japonesos...

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol. 2 setmanes 
Residència PC - 2.760 €  2.635 €
Família PC - 2.680 €  2.555 €       
         
2 juliol al 23 juliol. 3 setmanes
Residència PC - 3.640 €  3.515 €
Família PC - 3.340 € 3.215 €                  
1 GBP = 1,18 €

Família-Residència

11-17 anys

41
Canterbury Londres

(55.240 hab.)

99,2km

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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(18.100 hab.)

Berkhamsted (Regne Unit)

Berkhamsted 
School

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència o família en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9:10 h a 10:40 h i d'11 h a 12:20 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Londres (viatge en vaixell, sopar i discoteca), 
Whipsnade Zoo. St Albans.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Cambridge. Windsor & Eton.

Activitats de tarda i vespre1 
Bàsquet, futbol, tennis, bàdminton, voleibol. Visites 
locals. Art cafè. Karaoke. Jocs. X-Box Sports. 
Discoteca. Cinema.

Transport urbà
(si la distància es superior a 25 minuts caminant)

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

Arribada: 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8
-
Residència PC. 
2 setmanes - 2.450 €
Setmana extra +700 €
-
Família PC.  
2 setmanes - 2.270 €
Setmana extra +640 €
El programa acaba el 20/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

La Berkhamsted School és una de les escoles 
privades de més prestigi de la Gran Bretanya, amb 
més de 470 anys d'història i tradició.

Instal·lacions més rellevants. Piscina. Poliesportiu. 
Pistes de tennis. Teatre. Sala d'ordinadors. Camps 
esportius exteriors. Restaurant/cafeteria. + Wi-Fi.

La família. Els nois i noies 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.

Hi ha res més?

Director’s Cut! 6 tallers cinema + excursió.
+270 € (2 setmanes)
Click 4 tallers fotografia.
+100 € (2 setmanes)
Intensive English 3 hores extres d'anglès.
+80 € /setmana
Harry Potter Studio tour
+90 €

Participants 20164

Entre 107 i 196 estudiants depenent de la setmana.
Francesos, italians, russos, xinesos, taiwanesos,
alemanys, turcs...

Quan marxo?

9 juliol al 23 juliol. 2 setmanes
Residència PC - 2.730 €  2.625 €
Família PC - 2.540 €  2.435 €       
-
9 juliol al 30 juliol. 3 setmanes
Residència PC - 3.440 €  3.335 €
Família PC - 3.110 € 3.005 €                  
1 GBP = 1,18 €

Dues nits a la setmana
de temps "de qualitat"
amb família.
Taller de cinema opcional.

217

Família-Residència

12-17 anys

Berkhamsted Londres63km
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Preu inscripció abans del 3 de març

Eastbourne (Regne Unit)

Eastbourne
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència o família en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 8:45 h a 12:30 h o de 14 h a 16 h a 17.45 h.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres, Brighton, Canterbury.

Visita a l'Eastbourne Xtreme*
El Festival d’esports extrems més important del 
Regne Unit. 15 o 16 de juliol.

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

Bla-bla-bla

L’Eastbourne College, fundat el 1867, és un d’aquells 
col·legis que tots tenim al cap quan pensem en les 
escoles angleses, plenes d’estil.

Instal·lacions més rellevants. Piscina coberta.  
Poliesportiu. Camps exteriors per a la pràctica 
d'esports diversos. Modern menjador. Pistes de 
tennis. Sala de teatre polivalent.

La família. Haver d’anar fins a casa de la família i 
compartir unes breus estones amb ella t’aportarà 
una experiència més independent. Eastbourne és 
una ciutat de 100.000 habitants.

Participants 20164 
Entre 420 i 500 estudiants depenent de la setmana.
Italians, xinesos, francesos, letons, russos, 
japonesos, austríacs, portuguesos...

Quan marxo?

4 juliol al 18 juliol. 2 setmanes 
Residència PC - 2.760 €  2.655 €
Família PC - 2.330 €  2.225€       
-         
4 juliol al 25 juliol. 3 setmanes
Residència PC - 3.590 €  3.485 €
Família PC - 3.070 €  2.965 €     
-
4 juliol a l'1 agost. 4 setmanes 
Residència PC - 4.210 €  4.105 €    
Família PC - 3.550 €  3.425€  
1 GBP = 1,18 €

25 juliol al 8 agost. 2 setmanes 
Residència PC - 2.670 €  2.545 €    
Família PC - 2.290 €  2.185 €  
-   
25 juliol al 15 agost. 3 setmanes
Residència PC - 3.540 €  3.435 €
Família PC - 2.990 €  2.885 €   
1 GBP = 1,18 €

Eastbourne Xtreme
15 o 16 de juliol

81

Família-Residència

12-17 anys

Eastbourne Londres

(101.547 hab.)

119km

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Cambridge (Regne Unit)

St. Michaels
School

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència o família en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:30 h o de 13:30 h a 17 h amb una 
pausa de 30 minuts.

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Warwick Castle. Stratford-Upon-Avon.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports: vòlei, futbol, bàsquet, frisbee.
Art: vidre, paper, joieria, màscares, estampació 
samarretes. 
Activitats culturals: visites colleges, museus, 
punting, cream tea. Discoteca. Cinema. Karaoke.

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

Arribada: 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8 · 13/8
-
Residència PC. 
2 setmanes - 2.440 €
Setmana extra +840 €
- 
Família PC.  
2 setmanes - 2.180€
Setmana extra +730 €
El programa acaba el 27/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Cambridge és una de les ciutats amb més encant 
del Regne Unit. Les classes del nostre curs es fan 
en una magnífica escola d’estil victorià amb murs 
coberts d’heura i jardins.

Instal·lacions més rellevants. Aules. Sala 
d’Internet. Sala social. Jardí. Cantina-menjador. 
Sala multiusos. Les activitats esportives es fan al 
Parker’s Piece. Piscina a 10 minuts del centre. 

La residència. Instal·lacions situades a uns 12 
minuts de l’escola. Habitacions renovades.
La família. Haver d’anar fins a casa de la família i 
compartir unes breus estones amb ella t’aportarà 
una experiència més independent.

Hi ha res més?

Global Leaders. 6 hores/setmana. Lideratge, debat, 
negocació. 
Creative Social Media. 6 hores/setmana.

NOTA: Programa no apte per a principiants. Enlloc 
d'activitats de tarda.

Participants 20164 
Entre 130 i 250 estudiants depenent de la setmana.
Francesos, xinesos, russos, danesos, italians, 
polonesos, taiwanesos, alemanys, turcs, eslovacs.
s
Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol. 2 setmanes 
Residència PC - 2.980 €  2.875 €
Família PC - 2.710 €  2.605 €       
-         
2 juliol al 23 juliol. 3 setmanes
Residència PC - 3.930 €  3.825 €
Família PC - 3.490 €  3.385€        
1 GBP = 1,18 €

Família-Residència

14-17 anys

Cambridge Londres

(128.515 hab.)

97km

Afegeix-hi unes classes
de lideratge o de Social
Media.

23
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Preu inscripció abans del 3 de març

Totnes (Regne Unit)

Windmill
House

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9 h a 12:30 h o de 14 h a 17:30 h.

2 excursions ½dia / setmana1

Buckland Abbey. Kents Cavern. Dartmoor. Paignton. 
Exeter. Dartmouth

1 excursió dia sencer / setmana1

Surf/paddle a Bigbury Beach. 
Woodlands Adventure Park. Paignton Zoo.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports: Tennis, bàdminton, bàsquet, rugbi, frisbee. 
Ioga. Taller d’art. Natació. Percussió. Teatre. Cream 
Tea. Festes amb música en directe.

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

Arribada: 25/6 · 9/7 · 16/7 · 30/7 · 6/8
Família PC. 2 setmanes
- 
2.170 €
Setmana extra +650 € 
El programa acaba el 20/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Totnes és una de les poblacions més boniques 
del comtat de Devon. No només té una història 
mil·lenària sinó que és una de les ciutats angleses 
més actives culturalment i socialment. La Windmill 
House és un magnífic edifici que forma part del 
Community college de la ciutat. 

Instal·lacions més rellevants. Aules. 4 pistes 
de tennis. Camps esportius per a la pràctica del 
futbol, el rugbi i el criquet. 2 pistes de bàsquet. 
Poliesportiu. Cafeteria. Sala social. + Wi-Fi.

Hi ha res més?

Outdoor Adventure Camp Tir amb arc, orientació, 
caiac, escalada, surf i altres activitats d’aventura.
+80 €/setmana (mínim 2 setmanes)

Participants 20164 
Entre 85 i 140 estudiants depenent de la setmana. 
Francesos, italians, xinesos, txecs, suïssos.

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol - 2.600 €  2.495 €   
Família PC. 2 setmanes

2 juliol al 23 juliol - 3.330 €  3.225 €    
Família PC. 3 setmanes

23 juliol al 6 agost - 2.260 €  2.155 €   
Família PC. 2 setmanes

23 juliol al 13 agost - 3.120 €  3.015 €   
Família PC. 3 setmanes
1 GBP = 1,18 €

Activitats d'aventura
opcionals.

34

Família

11-17 anys

Totnes Londres

(8.076 hab.)

356km

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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(56.668 hab.)

Londres (Regne Unit)

Beckenham
Centre

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classe d'anglès 
De 9 h a 12:30 h de dilluns a dimecres i
de 14 h a 17:30 h dijous i divendres

2 excursions ½dia / setmana1

Londres: London walking tour; Covent Garden; 
National Portrait Gallery; Camden Town; West End; 
British Museum, National Gallery; Greenwich.

1 excursió dia sencer / setmana1

Oxford, Canterbury, Brighton, Cambridge.

Activitats de tarda i vespre1 
Bàdminton, bàsquet, futbol, vòlei. Piscina. Bitlles. 
Tallers de teatre. Competicions esportives 
internacionals. Laser tag. Karaoke. Concursos. 
Games night. Cinema. Discoteca.

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

Arribada: 18/6 · 25/6 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 ·
6/8 · 13/8
Família PC. 2 setmanes
- 
2.360 €
Setmana extra +620 € 
El programa acaba el 27/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

Londres és una de les ciutats més vibrants del món. 
El nostre centre d'estiu es troba a Beckenham, 
una ubicació ideal ja que tot i trobar-se a només 
vint minuts del centre de la ciutat, és una zona 
residencial molt segura i tranquil·la.  

Instal·lacions més rellevants. Edifici de dues 
plantes. Modernes aules amb llum natural. Hall/
menjador. Jardins i zones verdes. + Wi-Fi.

Famílies. Les famílies poden viure a una distància 
d'uns trenta minuts en autobús de l'escola.

Participants 20164 
uns 70 estudiants italians, francesos, russos, 
saudites, brasilers, alemanys, polonesos, suïssos…

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol. 2 setmanes 
Família PC - 2.660 €  2.535 €       
         
2 juliol al 23 juliol. 3 setmanes
Família PC - 3.220 €  3.115 €      
1 GBP = 1,18 €

Família

14-17 anys

105
Beckenham Picadilly Circus19km
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Preu inscripció abans del 3 de març

Ashford (Regne Unit)
High School 
Integration Programme

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa 
(dinar a l’escola) 

Programa escolar de classes regulars
De 8:30 h a 12 h i de 12:30 h a 14:30 h o 15:30 h 
depenent del dia.
Matemàtiques, art, història, tecnologia, anglès, 
francès, química, etc...

1 excursió dia sencer / setmana1

Londres. Cambridge.

Bla-bla-bla

El programa Un programa veritablement singular. 
Viuràs el dia a dia d’una escola britànica i tindràs 
l’assistència d’un noi o noia de la teva edat que et 
farà de guia i introductor en tot allò que necessitis. 
Les classes s’inicien a les 8:30 h del matí i acaben
a les 12 h per dinar. Es tornen a iniciar a les
12:30 h i acaben a les 15:30 h excepte dilluns i 
divendres que acaben a les 14.30 h. Quan acaben 
les classes pots inscriure’t en les activitats extres
o clubs de l’escola per a fer esports, música, dansa
i d’altres.

Nota: Cal dur l'uniforme de l'escola.

Família. Una part complementària al programa 
acadèmic és l’allotjament en una família de la zona, 
que no és la família del teu “buddy” en la majoria 
dels casos. 

NOTA: Es requereix com a mínim un nivell d’idioma 
B1 (PET de Cambridge)

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol 
Família PC. 2 setmanes
-
2.860 €  2.735 €    
1 GBP = 1,18 €

Integració amb nois i 
noies anglesos.
Assistència d'un noi/a
anglès de la teva edat.

Família

11-15 anys

18
Ashford Londres

(74.204 hab.)

97km

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Dublín (Irlanda)

Blackrock
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classe d'anglès 
De 9 h a 12:50 h o de 13:50 h a 17:40 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Diferents llocs de la ciutat de Dublín: Dublinia, GAA 
Stadium, Dalkey Castle, St. Michan's Church, St. 
Patrick's Cathedral.

1 excursió dia sencer / setmana1

Fern's Castle. Glendalough. Belfast.

Activitats de tarda i vespre1 
Tennis, futbol, bàsquet, rugbi, beisbol, vòlei. Piscina. 
Taller d’art. Ping-pong. Discoteca. Karaoke. Jocs. 
Irish night. Cinema i pizza. Photo Treasure Hunt.

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

Arribada: 15/7 · 22/7 · 29/7
Residència PC. 2 setmanes
- 
2.430 €
Setmana extra +700 €
El programa acaba el 13/8

Bla-bla-bla

El Blackrock College, inaugurat el 1860 i que inclou 
entre les seves instal·lacions el Willow Park, és una 
escola impressionant amb més de 25 hectàrees 
d’extensió i unes vistes increïbles a la badia de 
Dublín. El barri de Blackrock es troba en una zona 
residencial de Dublín situada a uns vint minuts del 
centre i amb una alta qualitat de vida.

Instal·lacions més rellevants. Piscina coberta. 
Sis pistes de tennis. Poliesportiu. Camps de gespa 
multiesportius. Residències amb sales comunes 
amb televisió i ping-pong.  + Wi-Fi.

Participants 20164 
uns 400 estudiants italians, russos, coreans, txecs, 
eslovacs...

Quan marxo?

1 juliol al 14 juliol
Residència PC. 2 setmanes
-
2.680 €  2.555 €     

1 juliol al 21 juliol 
Residència PC. 3 setmanes
-
3.390 €  3.265€          

Blackrock College Trinity College9km
71

Residència

11-15 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

Carlingford (Irlanda)

Carlingford

11-16 anys

16

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència en règim de pensió completa

1 excursió dia sencer/setmana1 
Dublín. Belfast. Causey Farm.

Activitats de vespre1

Discoteca. Disseny. Supervivència. Nit de misteri.
Pesca de crancs. Construcció de basses.

Language Camp
15 sessions setmanals de classes d'anglès.
De 9:30 h a 12:30 h +15 sessions programa 
d'aventura + aquàtic. De 14 h a 17:30 h o 
viceversa.

Adventure Camp
30 sessions setmanals de programa d'aventura + 
aquàtic.  De 9:30 h a 12:30 h i de 14 h a 17:30 h.

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

Arribada: 26/6 · 10/7 · 17/7 · 24/7 · 31/7 · 7/8
Programa Adventure Camp. 
Residència PC.
- 
2 setmanes - 2.410 €
Setmana extra +720€
El programa acaba el 18/8

Bla-bla-bla

Carlingford es un petit poble a la costa nord 
d'Irlanda, a una hora de Dublín. El lloc és 
espectacular tant per la badía com per les idíl·liques
muntanyes que l'envolten. Els carrers del centre són 
plens d'edificis medievals.

Instal·lacions més rellevants. El programa es du 
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. Activitats esportives 
i d'aventura tant aquàtiques (vela, windsurf, 
piraguïsme, caiac...) com de terra (escalada, tir amb 
arc, orientació, tirolina, zorbing)
Language Programme. Es combina el programa 
d'aventura d'esports aquàtics i de terra amb 15 
sessions setmanals de classes d'anglès.

Participants 20164 
Uns 80 estudiants irlandesos, francesos, italians.

Quan marxo?

1 juliol al 14 juliol
Residència PC. 2 setmanes
-
2.850 €  2.725 €      

1 juliol al 21 juliol
Residència PC. 3 setmanes
-
3.590 €  3.465 €    

Carlingford Dublín

(1.045 hab.)

113km

Residència

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Dublín (Irlanda)

Alexandra
College

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Residència o família en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes d'anglès 
De 9:15 h a 10:45 h i de 11 h a 12:30 h
o de 13:15 h a 14:45 h i de 15 h a 16:30 h.

3 visites ½dia / setmana1

Dublín: St. Patrick’s Cathedral. GAA Museum; Wax 
Museum. Seapoint Beach. GPO Witness. Jeanie 
Johnston. Phoenix Park. Liffey River Cruise.

1 excursió dia sencer / setmana1

Wicklow Gaol & National Sealife Centre of Bray.
Castletown House & Irish National Stud Farm.
Dublin Zoo Howth. Corrib Cruise & Galway.

Activitats de tarda¹ i vespre1

Esports gaèlics. Bàsquet, futbol, vòlei. Danses 
irlandeses. Art i artesanies. Karaoke. Crazy Golf. 
Bitlles. Laser Tag. Cinema. Discoteca.

Abonament de transport urbà

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

Arribada: 10/7 · 17/7 · 24/7
2.360 €
Residència PC. +740€
- 
2.190 €
Família PC +660€
El programa acaba el 4/8

Bla-bla-bla

L’Alexandra College és un exclusiu col·legi privat 
ubicat a Milltown un barri a 10 minuts al sud del 
centre de Dublín. Fou fundat el 1866, havent 
celebrat doncs els seus 150 anys d’existència 
com una  de les escoles més prestigioses del país. 
Té unes instal·lacions d’altíssim nivell combinant 
edificis històrics amb els més moderns, tot en 
un campus ple de zones verdes i 5 hectàrees 
d’extensió.

Instal·lacions més rellevants. Aules modernes. 
Edifici de ciències i música. Poliesportiu. Teatre. 
Sala d’art. Camps esportius exteriors. Pistes de 
tennis. Restaurant/cafeteria.

Hi ha res més?

Golf +740 € (2 setmanes)
Equitació +740 € (2 setmanes)
Rugbi Leinster +550 € (2 setmanes)
Futbol AC Milan +550 € (2 setmanes)
Tennis +740 € (2 setmanes)

Quan marxo?

1 juliol al 15 juliol 2 setmanes
Residència PC - 2.580 €  2.475 €
Família PC - 2.440 €  2.335 €

1 juliol al 22 juliol 3 setmanes
Residència PC - 3.450 €  3.345 €
Família PC - 3.200 €  3.095 €

1 juliol al 29 juliol 4 setmanes
Residència PC - 4.200 €  4.095 €
Família PC - 3.860€  3.755 €

Alexandra College Trinity College4'9km
33

Família -Residència

11-17 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

Dublín (Irlanda)

Notre Dame
School

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes d'anglès 
De 9:30 h a 11 h i d'11:15 h a 12:45 h.

2 visites de ½dia / setmana1

Dublín: Trinity College and Book of Kells, 
St. Patrick's Cathedral, GAA Museum, Dublinia
National Gallery.

1 excursió dia sencer / setmana1

National Sealife Centre Bray & Glendalough. Wells 
House and Gardens + Tir amb arc. Dublín Zoo & 
Howth.

Activitats de tarda i vespre1 
Visites a llocs d’interès de la ciutat de Dublín. 
Hip-hop, vòlei, bàsquet, tennis, futbol. Discoteca. 
Danses irlandeses. Show de màgia. Cinema. 
Esports gaèlics.

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

Arribada: 9/7 · 16/7
Família PC. 2 setmanes 
- 
2.150 €
Setmana extra +660 €
El programa acaba el 28/7

Bla-bla-bla

La Notre Dame School al barri de Dundrum és 
una escola privada de reconegut prestigi fundada 
el 1953. El seu edifici principal d’arquitectura 
contemporània, pedra vermella i grans finestres, 
té davant un gran camp esportiu d’herba natural i 
al seu voltant altres edificis complementaris com 
el poliesportiu. A 10 minuts es troba el centre 
comercial més gran d’Irlanda.

Instal·lacions més rellevants. 2 camps esportius 
per a la pràctica de futbol. Pistes de tennis. Pavelló 
d’esports. Menjador. Sala d'actes. 

La família. Tot i trobar-se a 15 minuts del centre 
d’una de les ciutats més interessants d’Europa, la 
majoria de participants gaudeixen de la tranquil·la 
vida d’un barri residencial. L’estada en família és un 
“plus” tant en adquirir nivells d’independència com 
en el coneixement de la vida quotidiana del país.

Participants 20164 
Entre 160 i 200 depenent de la setmana.nts 
Italians, russos, francesos.

Quan marxo?

1 juliol al 15 juliol
Família PC. 2 setmanes
-
2.600 €  2.495 €     

1 juliol al 22 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
3.300 €  3.195 €  

Família

11-17 anys

86
6,9kmNotre Dame Trinity College

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Donegal (Irlanda)

Integració Família +
Descobriment de la zona 11-17 anys

Equitació 13-17 anys

Surf 11-17 anys

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

2 excursions dia sencer amb tot el grup1

Irlanda del Nord (Giants Causeway, Portrush). 
Donegal Town & Slieve League Elitts.

2 visites a llocs d’interès per setmana
amb la família
En l’opció descobriment de la zona

8 hores setmanals (com a mínim) d'equitació 
En l’opció equitació

10/12 hores setmanals de campament 
de surf amb nois i noies locals
En l’opció surf

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

Arribada: 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7
Família pc. 2 setmanes 
- 
2.150 €
Setmana extra +620 €
El programa acaba el 12/8

Bla-bla-bla

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 família o en un picador 
local o amb un campament de surf 10/12 hores per 
setmana amb nois i noies de la zona. 

En el cas de l’opció de descobriment de la zona 
i d’equitació, a la família hi haurà un noi i o noia 
de l’edat del participant o semblant. En l’opció de 
surf no és necessari doncs el participant ja passa 
part del dia amb nois i noies de la seva edat al 
campament de surf. 

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol
Família PC. 2 setmanes
-
2.620 €  2.515 €     

2 juliol al 22 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
3.300 €  3.195 €  
-
Equitació +130 €/setmana
Surf +130 €/setmana        

24
Donegal Dublín

(2,607 hab.)

224km

Família

11-17 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

Tipperary (Irlanda)

Thurles
School

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

20 sessions setmanals 
D'art o ecologia i medi ambient segons setmana, de 
dilluns a divendres.

1 excursió dia sencer / setmana1

Cliffs of Moher. Dublín. Cork.

Activitats de vespre1 
Cinema. Nit de música. Youth Club.

Bla-bla-bla

En moltes pel·lícules americanes els soldats 
irlandesos canten una famosa cançó “It’s a long 
way to Tipperary...” recordant el seu país. Thurles  
es troba justament al centre d’aquest comtat, que 
representa el més essencial d’Irlanda. El programa 
es du a terme a diferents edificis de la ciutat.

El programa. Primera setmana (de 10 h a 17h)
campament d'art al carrer amb nois i noies irlandesos. 
Seu: The Source Arts. 
Segona setmana (de 10 h a 15:30 h): campament 
d'ecologia i medi natural amb nois i noies irlandesos. 
Seu: Cabragh Wetlands Ecology Centre.

La família. Fa més de vint anys que fem el 
programa a Thurles amb la mateixa coordinadora 
de famílies. El primer que et cridarà l’atenció és 
l’hospitalitat i amabilitat de la gent de Thurles.

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol
Família PC. 2 setmanes
-
2.510 €  2.405 €   

Tallers d'art al carrer,
d'ecologia i medi natural
amb nois i noies 
Irlandesos.

Família

11-17 anys

130

(7.933 hab.)

149kmThurles Dublín

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

30 sessions setmanals de campament 

1 excursió dia sencer / setmana1

Belfast. Dublín. Giant’s Causeway & Barry's 
Amusements. Bangor i bitlles.

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

Arribada: 17/7 · 24/7
Família PC. 2 setmanes 
- 
2.400 €
Setmana extra +740 €
El programa acaba el 6/8 · 1 GBP = 1,18 €

Bla-bla-bla

La zona de Strangford i Portaferry, a la costa nord-
est d’Irlanda, és una tranquil·la i bellíssima zona 
coneguda pel seu llac que en realitat és una part del 
mar d’Irlanda pràcticament tancada per la península 
d’Ards. Hi trobaràs una gent encantadora, pobles 
pintorescos i una gran afició per la navegació.

Instal·lacions més rellevants. Castell amb més 
de 330 hectàrees de terreny. Menjador. Camps 
d’esports. Zones d’aventura. 

El programa. És un programa únic que combina 
dos grans eixos:
· Campament amb nois i noies de la zona:

de dilluns a divendres de 10 h a 16 h. 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, jocs d’equip,
bicicleta de muntanya i molt més.

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

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol
Família PC. 2 setmanes
-
2.760 €  2.655 €     

2 juliol al 22 juliol 
Família PC. 3 setmanes
-
3.620 €  3.515€

1 GBP = 1,18 €

Irlanda del Nord

Strangford

Campament amb nois
i noies irlandesos més
estada en família.
Únics hispanoparlants!

210
Strangford Belfast

(474 hab.)

55km

Família

11-17 anys
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Preu inscripció abans del 3 de març

(Nova Zelanda)

Auckland

Què tinc?

Bitllet avió anada i tornada³.
Trasllats aeroport anada i tornada.
Assistència de monitor/a acompanyant².
Abonament de transport urbà

Família en règim de pensió completa.

Programes amb classes, activitats i excursions.

15 hores setmanals de classes d’anglès
(9 h a 10:30 h i 11 a 12:30 h.).

1 excursió de dia complet per setmana¹: 
Mountain Biking Muriwai Beach; Rocket Ropes & 
Huia Waterfalls; Farm Experience and Horse Riding.

3 visites de mig dia per setmana¹:
Sky Tower & City Tours; Auckland Zoo; Marae; 
Auckland Museum& Maori Concert; Ferry trip 
Devonport&North Head; Museum of Transport and 
Technology; Rangitoto Island; Auckland Art Gallery; 

Activitats de tarda¹.

Programes amb voluntariat:
Cerca, inscripció i seguiment en programa de 
voluntariat.

Nota: Sortida des de Madrid -140€

Bla-bla-bla

La barreja de cultures ancestrals i modernes, 
l’encreuament de cultures europees i de les Illes 
del Pacífic donen a les ciutats de Nova Zelanda un 
singular encant cosmopolita.

Pots escollir entre quatre programes diferents:

1. Classes d’anglès + activitats i excursions + 
estada en família.
2. Classes d’anglès + activitats i excursions + 
estada en família (2 primeres setmanes) + immersió 
en família (2 darreres setmanes).
3. Voluntariat (tardes) + classes d’anglès + estada 
en família.
4. Voluntariat (dia complet) + estada en família.

Hi ha res més?

Excursió extra Illa Sud  del 14 al 22 de juliol: 
+1.020€ / setmana.

Quan marxo?

29 juny al 30 juliol
Família PC. 4 setmanes
-
Multiactivitat
5.510 € 5.385 €
-
Multiactivitat + immersió
4.820 € 4.695 €   
-
Voluntariat + anglès
6.000 € 5.875 €   
-
Voluntariat
4.720 € 4.595 €   
-
1 $ NZ = 0,68 €

Família

12-18 anys

130

Quatre ocpions diferents
amb classes i/o
voluntariat!

(1.495.000 hab.)

4,7kmSchool Auckland city centre

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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(Nova Zelanda)

Trimestre
Escolar

Què tinc?

Bitllet anada/tornada3

Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència monitor/a acompanyant2

Família en règim de pensió completa

Curs de preparació - 2 setmanes
Classes d’anglès de 9 h a 12:20 h. Dinar de 
12:20 h a 13:20 h. + Orientació trimestre escolar 
de 13:20 h a 15:30 h.

Trimestre escolar - 7 setmanes
Curs escolar de 8:45 h a 15:30 h.

4 excursions dia sencer1

Parc Cornwall (amb barbacoa i partit de
rugbi), l’Illa de Goat, Coromandel i Waitakares.

Activitats de tarda 
Durant el programa preparatori.

Matrícula escola i classes regulars

Excursió a l'Illa Sud del 14 al 22 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.

Nota: Sortida des de Madrid -140€
 

Bla-bla-bla

La població de Nova Zelanda és aproximadament 
de 3,7 milions. Els habitants neozelandesos d’origen 
europeu o polinesi són els més nombrosos, tot i que 
hi ha una gran varietat de races. La barreja de cultures 
ancestrals i modernes, l’encreuament de cultures 
europees i de les Illes del Pacífic donen a les ciutats 
de Nova Zelanda un singular encant cosmopolita.

El programa. Consta de tres parts clarament 
diferenciades:
Curs de preparació - 2 setmanes 
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 costums, forma 
de vida i hàbits comuns dels neozelandesos. Es 
complementen amb activitats i excursions.
Excursió a l'Illa Sud
Del 14 al 22 de juliol. 
Trimestre escolar - 7 setmanes
Els alumnes canvien a la seva nova família i 
comencen el trimestre escolar incorporant-se a la 
seva High School fins al 7 de setembre. L’escola 
serà assignada per la coordinadora del programa.

Quan marxo?

29 juny al 10 setembre
Família PC. 10 setmanes
-
10.230 €  10.105 €                     
1 $ NZ = 0,68 €

Família

13-18 anys

130
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(Xina)

Hangzhou

Què tinc?

Trasllats aeroport anada/tornada
Possible assistència monitor/a internacional 
acompanyant des de ciutat d’enllaç europea²

Residència en règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes de xinès mandarí

Activitats i visites de tarda i vespre1

Cal·ligrafia tradicional. Cuina (dumplings i d’altres). 
Tai-chi. Jocs. Foc de camp. Discoteca. Cinema.

2 excursions dia sencer1

Xitang. Moganshan

2 excursions de dos/tres dies1

Shanghai. Beijing

Bla-bla-bla

La ciutat de Hangzhou a dues hores al sud de 
Shanghai, és una de les més prosperes del país 
gràcies a les noves industries tecnològiques, 
el te i el turisme. És una ciutat de gran bellesa 
natural en el delta del riu Yangtse i rica també 
en patrimoni històric. Marco Polo va dir que es 
tractava de la ciutat més sumptuosa i elegant del 
món. A tall d’anècdota és també la seu dels xiquets 
de Hangzhou, la millor colla castellera fora de 
Catalunya. 

Instal·lacions més rellevants
Campus amb pavelló d'esports, pistes de tennis i 
paret d'escalada. Aules equipades, sales d'art i aula 
de cuina.

El programa
Realment es tracta d’un campament per a noies i 
nois xinesos obert a participants d’arreu del món. 
Per tant, excepte a les classes de mandarí, a nivells 
d’elemental a avançat, la resta d’activitats es 
comparteixen amb adolescents autòctons. Entre 
les activitats hi ha cal·ligrafia tradicional, cuina 
(dumplings i d’altres), tai-chi i un munt de visites
a llocs tan espectaculars com Shanghai, Beijing
o Xitang.

Quan marxo?

16 juliol al 5 agost
Residència PC. 3 setmanes
-
3.370 € 3.280 €

12-17 anys

130
College Hangzhou city centre

(7.081.700 hab.)

3,3km

Residència
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Preu inscripció abans del 3 de març

Francès

Meilhan-sur-Garonne (França)

École
de Tersac

Què tinc?

Trasllats aeroport anada/tornada

Residència en règim de pensió completa 

20 hores setmanals de classes de francès 
De 9 h a 12:50 h +1 hora d’estudi de 19:45 h a 
20:45 h.

1 excursió dia sencer / setmana1

Bordeus. Arcachon. Pícnic a la Garona.

Activitats de tarda1 
Atletisme, fitness, tennis taula, beisbol, bàsquet, 
voleibol, futbol, rugbi, tallers culturals.

Bla-bla-bla

L’École de Tersac és una escola privada fundada 
el 1964 a Meilhan-sur-Garonne, a menys d’una 
hora al sud-est de Bordeus. Amb magnífiques 
instal·lacions, l'escola es troba dins un parc de 
cinc hectàrees al costat d’un canal i via verda 
espectacular i amb una mansió de 1872 com 
a edifici principal. A més, en un concepte més 
propi dels internats britànics, l’escola ha fet 
grans inversions per a dotar-se  de les millors 
instal·lacions esportives. Dins l’escola es troba 
també la capella romànica de Tersac, del segle XII.

Instal·lacions més rellevants. Residències. 
Poliesportiu. Restaurant/cafeteria. Camps exteriors 
de rugbi i futbol. Biblioteca, Capella romànica. 
Jardins. Canal de la Garona.

Hi ha res més?

Golf: +5 hores setmanals de classes i pràctica de 
golf +200 €/setmana 

Equitació: +5 hores setmanals de classes i pràctica 
d’equitació +200 €/setmana

Quan marxo?

11 juliol al 29 juliol
Residència PC. 3 setmanes
-
3.170 €  3.080 €
-
1 agost al 19 agost
Residència PC. 3 setmanes
-
3.170 €  3.080 €

Activitats i convivència 
amb noies i nois
Francesos.

34

12-18 anys

Residència

(1.312 hab.)

78kmMeilhan Bordeus

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Francès

(França)

Montpellier

Què tinc?

Bitllet tren anada/tornada3

Trasllats estació tren anada/tornada

Residència o família en règim de pensió completa 

15 sessions setmanals de classes de francès 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Sète, Grotte de Clamouse. Saint-Guilhem-le-Désert.

1 excursió dia sencer / setmana1

Avinyó. La Camarga. Pont du Gard.

Activitats de tarda i vespre1 
Tennis. Bàsquet. Futbol. Voleibol. Tennis taula. 
Jocs a la platja. Barbacoa. Tallers. “Photomania”. 
Discoteca. Karaoke.

Bla-bla-bla

Montpellier és una de les ciutats més importants 
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 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.

Quan marxo?

Dates d’inici: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7
Residència PC / Família PC. 2 setmanes
-
2.410 €  2.320 €          
-          
Setmana extra +700 € 
El programa acaba el 19/8

14-17 anys

105

Família-Residència

Ècole Montpellier centre

(255.351 hab.)

2,8km
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Trasllats aeroport Niça anada/tornada

Residència o família en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes de francès 
De 8:45 h a 12 h o de 14:45 h a 18 h.

1 excursió ½dia / 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.

Servei de llançadora 
Entre la residència i el centre de la ciutat fins 
a les 00:30 h.

NOTA: Els estudiants més grans allotjats a Les 
Collinettes, faran les classes i activitats al campus 
d' Estienne d'Orves.

Bla-bla-bla

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).

Hi ha res més?

Tennis. +12 h de classes de tennis amb instructors 
de la FFT +420 €  /setmana

Submarinisme. 5 mig dies de programa 
professional de submarinisme  +420 € /setmana 

Extra francès. 8 sessions / 6 h extres de classes de 
francès en grups reduïts +90 € /setmana

Quan marxo?

Dates d’inici: tots els diumenges del
26/3 al 29/10 per estades en família o del
25/6 al 20/8 per estades en residència.

Residència PC / Família PC. 2 setmanes
-
2.170 €  2.080 €          
-
Setmana extra +720 € 

Tennis, submarinisme
o extra de classes de
francès opcionals

34

13-17 anys

Francès

(França)

Niça

Família-Residència

(343.304 hab.)

3,3kmParc Imperial Niça centre

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Francès

(França)

Vichy Stages

Què tinc?

Trasllats estació de tren anada/tornada

Residència o família en règim de pensió completa

15 sessions setmanals de classes de francès 
De 9 h a 12 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Vulcania. Pal.

Activitats de tarda i vespre1 
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.

Bla-bla-bla

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.

Quan marxo?

Dates d’inici: 25/6 · 9/7 · 23/7 · 6/8
Residència PC. 2 setmanes
-
2.470 €  2.380 €  
-
Setmana extra +850 € 
-
Família PC. 2 setmanes
-
2.230 €  2.140 €            
-          
Setmana extra +730 € 
El programa acaba el 19/8

12-16 anys

105

Família-Residència

Amb noies i 
nois francesos.

(25.467 hab.)

412kmVichy París
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Trasllats aeroport Ginebra anada/tornada

Residència en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes de francès, 
anglès o alemany 
De 9 h a 13 h.

1 excursió ½dia / 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. Hot Sports Pass (bo de 40 
francs que et permetrà fer tennis, piscina, patinatge 
sobre gel, equitació, minigolf, skate i bicicleta tot 
terreny-BTT).

Bla-bla-bla

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.

Quan marxo?

Dates d’inici francès i anglès: 25/6 · 2/7 ·
9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8
Dates d’inici alemany: 16/7 · 23/7 · 30/7 · 6/8
Residència PC. 2 setmanes
-
3.090 €  3.000 €          
           
Setmana extra +960 €
El programa acaba el 19/8 

1 CHF = 0,93 € 

34

12-18 anys

Francès. Anglès. Alemany.

Leysin (Suïssa)

Mont Blanc
Camp

Residència

(4.125 hab.)

125kmLeysin Ginebra

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Què tinc?

Trasllats aeroport Ginebra anada/tornada

Tipi (tendes índies) en règim de pensió completa

20 sessions setmanals de classes de 
francès, alemany o anglès 
15 hores.

2 excursions ½dia / setmana1

Coves de Réclère i Parc Sauri. Parc d’aventures, 
laberint...

2 excursions dia sencer1

Neuchatel, Basilea.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: canoes, “dirt scoot” tir amb arc, 
BMX, senderisme, mini-golf. Festes, discoteca, jocs, 
barbacoes.

Bla-bla-bla

Un programa per gaudir de la natura en estat pur. 
Els participants s’allotgen en tipis (tendes indies, 
on dormen entre 10 i 12 persones). Els tipis ocupen 
una zona verda de somni en un magnífic càmping 
de la zona i estan fets de cotó, cànem i fusta. Els 
àpats es realitzen en una tenda habilitada o a 
l’aire lliure. Per la resta de serveis es fan servir les 
instal·lacions del càmping, incloses les esportives.

Hi ha res més?

Escalada +240/setmana
El món dels dinosaures +160/setmana

Quan marxo?

Dates d’inici: 9/6 · 16/7 · 23/7 · 6/8
Tipi PC. 2 setmanes
-
2.590 €  2.500 €     

Setmana extra +820 € 
El programa acaba el 19/8

10-16 anys

105

Natura

Francès. Anglès. Alemany.

Saignelégier / Jura (Suïssa)

Swiss
Adventure Camp

Opció escalada 

o descobriment de
dinosaures

(2.550 hab.)

166kmSaignelégier Ginebra
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Preu inscripció abans del 3 de març

Bla-bla-bla

Un campament en forma de cabines molt 
modernes a la meravellosa riba del Llac Sorpesee. 
Les instal·lacions són veritablement espectaculars i 
el percentatge de participants alemanys respecte al 
de nois i noies d’arreu del món és d’un 40%.

Què tinc?

Trasllats aeroport Düsseldorf anada/tornada

Residència en règim de pensió completa 

15 hores setmanals de classes d’alemany 

1 excursió de dia complet per setmana: Movie 
Park. Colònia. Fort Fun.

Activitats de tarda¹ i vespre:
Aqua-Fun. Tir amb arc. Manualitats. Beisbol. 
Bàsquet. Piragüisme. Teatre. Circ. Caiac. Bicicleta 
de muntanya. Natació. Tennis. Vòlei. Triatló. 
Supervivència. Rocòdrom. Discoteca...

Quan marxo?

Dates d’inici: 15/7 · 22/7 · 29/7
Residència PC. 2 setmanes
-
2.330 €  2.240 €          
-           
Setmana extra +840 €
El programa acaba el 12/8 

Què tinc?

Trasllats aeroport Frankfurt anada/tornada

Residència en règim de pensió completa 

20 sessions setmanals de classes d'alemany 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursió ½dia / setmana1

Erbach, Darmstad, Aschaffenburg.

1 excursió dia sencer / setmana1

Frankfurt, Heidelberg, Wurzburg.

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

Hi ha res més?

Alemany intensiu +4 hores de classes 
+50 € /setmana

NOTA: No recomanable per nivells avançats.

Quan marxo?

Dates d’inici: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7
Residència PC. 2 setmanes
-
1.990 €  1.900 €          
-           
Setmana extra +610 € 
El programa acaba el 12/8

8-14 anys 12-16 anysResidència Residència

Alemany

(Alemanya)

Höchst
Alemany

(Alemanya)

Hachen
(13.723 hab.) (2.639 hab.)

14km 125kmHöchst HachenFrankfurt Düsseldorf

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Què tinc?

Trasllats aeroport Berlín anada/tornada

Residència en règim de pensió completa

20 sessions setmanals 
Classes d’alemany per setmana de 9h a 13h.

2 excursions dia sencer / setmana1

Potsdam, Leipzig, Dresden.

Activitats de tarda i vespre1 
Visites a la ciutat. Natació. Festes. Patinatge. 
Barbacoa. Discoteca. Museus. Zoo. Karaoke.

Abonament transport urbà

Bla-bla-bla

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 al cèntric 
barri de Mitte, a 15 minuts caminant del Reichstag 
o de la Porta de Brandenburg.

Instal·lacions més rellevants. Aules equipades. 
Jardí. Cafeteria amb accés a Internet. Residència 
amb sales comunitàries. Les activitats esportives 
es realitzen en instal·lacions externes. 

Hi ha res més?

Alemany intensiu +4 hores de classes 
+50 € /setmana

NOTA: No recomanable per nivells elementals 
d'alemany.

Quan marxo?

Dates d’inici: 18/6 · 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 23/7 · 
30/7 · 6/8
Residència PC. 2 setmanes
-
2.070 €  1.980 €          
 -          
Setmana extra +650 € 
El programa acaba el 19/8

14-17 anys

105

Alemany

(Alemanya)

Berlín

Residència

Schule Berlín centre

(3.610.156 hab.)

0,4km
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Preu inscripció abans del 3 de març

Què tinc?

Família en règim de pensió completa 

20 sessions setmanals de classes d'alemany 
De 9 h a 12:30 h.

1 excursió dia sencer / setmana1

4 Activitats de tarda i vespre / setmana1 

Abonament de transport urbà.

Hi ha res més?

Alemany intensiu +4 hores de classes 
+50 € /setmana
Habitació individual
+100 € /setmana.

Quan marxo?

Dates d’inici
Aschaffenburg i Potsdam 
25/6 · 2/7 · 9/7
Augsburg, Colònia i Wiesbaden, 
Nuremberg 
Juny, juliol i agost.
Inici diumenge. Final dissabte.

Família PC. 2 setmanes
-
1.890 €  1.800 €          
           
Setmana extra +550  €

Aschaffenburg: A la riba del riu Main és coneguda 
com la Niça de Baviera. El Pompejanum és únic i els 
castells Johannesburg 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.

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

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. I si et ve de 
gust ficar els peus en el Rin mentre et menges un 
gelat a l’estiu, les altes torres et protegiran del sol...

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. Avui és una ciutat moderna amb 
importància històrica. 

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

Alemany

(Alemanya)

Aschaffenburg.
Potsdam

Alemany

(Alemanya)

Augsburg. Nuremberg.
Colònia. Wiesbaden.

FamíliaFamília 15-17 anys12-16 anys

Informació a la pàgina 201,2,3,4
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Iona College, New Rochelle (Estats Units) 
New York Plus
13 a 17 anys.

Anglès + art i disseny +
moda + teatre  + cinema
+ lideratge.

Moda. Disseny. Lideratge #novayorkplus

Classes d’anglès combinades 
amb deu sessions setmanals de 
l’especialitat de la teva elecció 
amb visites específiques 
relacionades.

La seu del programa és el 
Iona College, a 30 minuts de 
Manhattan.

NOTA: S'ha de triar dues opcions.

Art i disseny. Art pop, artistes 
famosos de la ciutat, fotografia... 
Visites: MOMA, edificis rellevants, 
Centre Internacional de 
Fotografia…

Moda. dissenyadors famosos, 
“visual merchandising”, cultura 
i moda, l’estil dels famosos, 
mètodes de creació. Visites: 
showrooms de dissenyadors, 
grans magatzems, Museu de la 
Moda.

Teatre. Actuació. Improvisació. 
Monòlegs. Show. Visites: 
backstage tour al Radio city Hall, 
espectacle a Broadway, Tour a un 
teatre independent.

Cinema i multimedia. Escriptura 
i anàlisi de pel·lícules. Audiències.
Visita el Museu de la Imatge i 
taller de cinema.

Lideratge: grans líders de 
referència, eines per a una 
entrevista, presentacions 
públiques, comunicació 
intercultural i d’altres. Visites: 
ONU, Museu Malcolm X, NYU 
University, etc.

Quan marxo?

Tots els diumenges
del 25/6 al 30/7 
(acabament en dissabte).

Residència PC. 2 setmanes
-
4.240 €  4.135 €          
Setmana extra +1.540 € 
1 USD = 0,94 €

Què tinc?

Trasllats aeroport de Nova York 
anada/tornada.

Residència en règim de 
pensió completa · mitja pensió 
caps de setmana

3 visites ½dia / setmana1

Nova York.

1 excursió dia sencer / setmana1

Yale. Long Island. Outlet Mall.

10 sessions setmanals d’anglès 
general
De 9 h a 10:30 h.

10 sessions de l’especialitat 
escollida

Assistència de monitors locals
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New York / Vermont (Estats Units)
Acting. Filmmaking. Dance. Music** Photography.  
13 a 16 anys,  15 a 19 anys.

Un dels millors camps americans
de cinema, guió, actuació,
fotografia, dansa o música.

Actuació. Fotografia. Música. Dansa #sócartistaamericà

Un programa intensiu i 
professional en una de les 
especialitats artístiques 
esmentades. Adreçat a 
adolescents. Classes amb 
professors amb prestigiós 
curriculum en el seu àmbit. 

Nova York: Els estudiants fan 
les classes a la seu central 
del campament prop de Union 
Square a Manhattan i dormen 
a la residència de la New York 
University “Othmer Residence 
Hall“ a Brooklyn. 
** Només a Nova York

Vermont (13 a 18 anys): Les 
classes i l’allotjament tenen com 
a seu el campus del Champlain 
College a Burlington. 

Quan marxo?

Nova York

Dates d’inici: 
11/6 · 25/6 · 16/7 · 30/7

Residència PC. 2 setmanes
-
4.440 €  4.335 €          
Setmana extra +1.820 €
El curs acaba el 13/8

1 USD = 0,94 €

Vermont

Dates d’inici: 25/6 · 23/7

Residència PC. 2 setmanes
-
3.950 €  3.845 €          
Setmana extra + 1.620 €
El curs acaba el 12/8

1 USD = 0,94 €

Què tinc?

Trasllats aeroport Nova York o 
Burlington anada/tornada.

Residència en règim de 
pensió completa

Programa especialitat en 
cinema, actuació, fotografia, 
dansa, guió o música

Assistència de monitors locals
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Costa Est (Estats Units)
American Family
+ 14 anys.

Immersió absoluta en
una família americana.

Immersió. Integració #immersiótotalUSA

La immersió total en una 
família voluntària és l’opció 
ideal per aquells que busquen 
una integració total al país 
i l’idioma. Integrant-te en el 
dia a dia de la teva família 
el teu anglès millorarà 
espectacularment i aprendràs 
un munt de coses sobre el país. 

Localització 
L’any 2016 aquest programa 
es va realitzar en poblacions 
de Nova Jersey, Nova York i 
Delaware. Aquest programa es 
pot realitzar a altres Estats de la 
Costa Est.

La família
La teva família et sorprendrà 
i podràs comentar-los les 
incidències del dia. Serà una lliçó 
contínua 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.

Quan marxo?

27 juny al 26 juliol
Família PC. 4 setmanes
-
3.580 €  3.455 €          
1 USD = 0,94 €

Què tinc?

Bitllet d'avió anada/tornada
Taxes d'aeroport
Trasllats aeroport anada/tornada
Assistència de monitor/a de vol2

Família voluntària en règim de 
pensió completa

Assistència coordinadors locals
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Maine / Virginia / San Diego (Estats Units)
Adventure Camps
7 a 18 anys.

Els millors campaments dels
Estats Units amb nois i noies
nord-americans i activitats
increïbles.

 Water Adventure Camp 
Maine 
12 a 18 anys
 
Un campament enfocat a la 
pràctica dels esports aquàtics: 
piragüisme, caiac, vela, surf, 
windsurf, pesca i ràfting en 
combinació amb d’altres com 
senderisme i bicicleta.

Quan marxo?

14 juliol al 4 agost
Cabin PC. 3 setmanes
-
3.800 €  3.695 €
1 USD = 0,94 €

Friendship Camp 
Virginia 
Junior Village - 7 a 12 anys
Senior village - 13 a 16 anys

Campaments amb més de 70 
activitats diferents a escollir i 
ubicat en un entorn idíl·lic de 
boscos i llacs. Amb piscines, 
equipaments esportius d’alt 
nivell, estables amb més de 100 
cavalls, teatre i estudi de música.

Quan marxo?

Diumenges entre 18/6 i el 6/8

Cabin PC. 3 setmanes
4.640 €  4.535 €
-
Cabin PC. 4 setmanes
5.900 €  5.795 €
-
Equestrian Camp for Girls
Cabin PC. 2 setmanes
3.830 €  3.725 €
1 USD = 0,94 €

Elite Sport Program 
San Diego  
10 a 17 anys

Aquest programa té com a seu 
una fabulosa escola privada 
de San Diego. Els participants 
escullen una activitat específica 
al matí: surf, bodyboard, o 
multiesports i a la tarda s’escull 
entre un munt d’activitats 
diverses com arts marcials, 
teatre, futbol, surf, bàsquet, 
tennis, fitness i moltes d’altres.

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol
Residència PC. 2 setmanes
-
3.650 €  3.545 €
-
2 juliol al 29 juliol
Residència PC. 4 setmanes
-
6.140 €  6.035 €
1 USD = 0,94

Hípica. Surf. Vela #campamentstotals
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Easthampton. Massachusetts (Estats Units)
World Sports Camp
6 a 16 anys.

Campaments professionals de
golf, tennis, futbol o bàsquet.
66% de noies i nois americans.

Golf. Futbol. Tennis. Bàsquet #esportaUSA

Els campaments de la família 
Shand són coneguts arreu del 
país per la seva excel·lència 
esportiva. La seu del campament 
és la Williston Northhampton 
School, amb unes instal·lacions 
d’altíssim nivell. A l’actualitat per 
a cada estudiant internacional 
n’hi ha 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 diferents 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 Crumpin-
Fox Country Club, el camp 
número 1 de 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.
+530€/setmana

Quan marxo?

Arribada: 25/6 · 2/7 · 9/7 · 16/7 · 
23/7
Residència PC. 2 setmanes
-
3.520 €  3.415 €   
Setmana extra +1.200 €       
El programa acaba el 5/8 · 1 USD = 0,94 €

Què tinc?

Trasllats aeroport Boston anada/
tornada

Residència en règim de pensió 
completa.

40 hores setmanals de pràctica 
esportiva de 9:10 h a 11:25 h;
11:25 h a 12:40 h; 14.20 h a 
16:30 h; 16:30 h a 17:40 h. 

Lliga esportiva i activitats de 
vespre¹

Hi ha res més?

Excursió Nova York: +440 €
Excursió Shopping Mall +50 €
Classes anglès +580/setmana
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(Canadà)
Canadian Camps
7 a 17 anys.

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

Windsurf, Tir amb Arc, Bicicleta #sócuncamper

Dos campaments espectaculars 
amb 30 i 70 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.

Què tinc?

Bitllet d'avió anada/tornada.
Taxes d'aeroport.
Trasllats aeroport anada/tornada.
Assistència de monitor/a de vol 
anada2

Residència pensió completa1

1 excursió dia sencer / setmana
en els programes de 4 setmanes: 
Toronto, cascades Niagara, 
Wonderland

5 períodes diaris d’activitats 
o 3 + 2 d’activitats “especialitats”

NOTA: *Els participants del darrer any 
fan el programa Leadership Training 
on fan tasques d’ajudant de monitor 3 
setmanes. +300 €

 Lakefield Camp  - 9 a 16 anys 
Lakefield. Ontario. 
Leadership Training* 17 anys

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: Tennis 
intensiu, 10 sessions anglès.

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol 2 setmanes 
4.010 €  3.920 €

2 juliol al 23 juliol 3 setmanes 
5.000 €  4.910 €

2 juliol al 30 juliol 4 setmanes
5.870 €  5.765 €
1 CAD = 0,72 €

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

Arribada: 9/7 · 16/7 · 23/7 · 30/7 
6/8
Residència PC. 2 setmanes 
- 
3.110 €
Setmana extra +1.160 €
El programa acaba el 19/8 · 1 CAD = 0,72 €

 Swallowdale Camp  - 7 a 15 anys  
Muskoka. Huntsville. Ontario. 
Leadership Training* 16 anys

Esports aquàtics: caiac, pesca, 
vela, windsurfing… Esports 
de terra: tir amb arc, bàsquet, 
vòlei, tennis, bicicleta… Art i 
moviment: dansa, art dramàtic 
i ioga. Especialitats: guitarra, 
supervivència, fusteria, anglès.

Quan marxo?

2 juliol al 16 juliol 2 setmanes
3.740 €  3.650 €

2 juliol al 23 juliol 3 setmanes
4.610 €  4.520 €

2 juliol al 30 agost 4 setmanes
5.360 €  5.270 €
1 CAD = 0,72 €

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

Arribada: 9/7 · 16/7 · 23/7
Resdència PC. 2 setmanes 
- 
2.840 €
Setmana extra +1.020 €
El programa acaba el 5/8 · 1 CAD = 0,72 €
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(Regne Unit)
Farmstay. Integració en una granja 
13 a 17 anys.

Viu el dia a dia d’una granja
agrícola o d’animals.

Hort. Natura. Animals #sócunagrangera

Per millorar l’idioma tot 
integrant-te en el dia a dia 
d’una família rural. Les estades 
en granges et permetran 
millorar l’idioma en situacions 
reals i alhora conèixer els hàbits 
i la cultura de l’Anglaterra rural. 
Les granges estan situades 
als comtats de Herefordshire i 
Staffordshire-Shropshire, a tres 
hores de Londres.

El programa Les activitats 
d’aquest programa et faran 
conèixer noves maneres 
d’entendre el món: plantar o 
recollir verdures, cuidar animals, 
excursions per la zona, muntar a 
cavall, etc.  

La família La teva família et 
sorprendrà i podràs comentar-los 
les incidències del dia. Serà una 
lliçó contínua 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.

Quan marxo?

30 juny al 21 juliol
Família PC. 3 setmanes
-
3.850 €  3.725 €
1 GBP = 1,18 €

Què tinc?

Bitllet anada/tornada.
Trasllats aeroport anada/tornada.
Assistència de monitor/a de vol2

Família en règim de pensió 
completa

Activitats en família i de granja

Assistència coordinadors locals
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Lewes (Regne Unit)
Plumpton College. Animal Care.
13 a 16 anys.

ANGLÈS + ZOOLOGIA, VETERINÀRIA
I CURA D’ANIMALS.

Rèpitls. Amfibis. Invetebrats #mencantenelsanimals

El Plumpton College és una 
universitat especialitzada 
en agricultura, 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’equitació 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 alimentació; 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 mitja jornada per setmana 
i interessants activitats de vespre 
com cinema, jocs, discoteca, 
pícnics i esports diversos.

Quan marxo?

4 juliol al 18 juliol
Residència PC. 2 setmanes
-
3.110 €  3.020 €

18 juliol a l' 1 agost
Residència PC. 2 setmanes
-
3.110 €  3.020 €
1 GBP = 1,18 €

Què tinc?

Trasllats aeroport Londres anada 
i tornada.

Allotjament en residència en 
règim de pensió completa

15 hores setmanals de classes 
d’anglès (8:45 h a 13 h.)

7,5 hores setmanals de pràctica 
i teoria de cura d’animals (14h a 
18 h divendres i diumenges)

2 excursions de dia complet per 
setmana¹: Londres, Thorpe Park

1 excursió de mig dia per 
setmana¹: Brighton, Hever 
Castle

Activitats de vespre¹
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Londres, Edimburg i Cardiff (Regne Unit)
Three Capitals
14 a 17 anys.

Coneix les tres capitals
britàniques en ruta.

Londres. Cardiff. Edimburg. York #derutaperUK

Un programa que permet 
conèixer les tres capitals de 
les nacions que conformen la 
Gran Bretanya en companyia 
d’estudiants de diferents 
nacionalitats, acompanyats de 
tutors experts tot fent unes 
classes molt  dinàmiques, la 
realització d’un projecte i una 
presentació final.

 Allotjaments 
Londres. Goldsmiths College, 
Greenwich (3 dies).
York. Hotel 3 estrelles (ruta 1 nit).
Edimburg. Heriot-Watt University 
(6 dies).
The Lake District. Hostal 
(ruta 1 nit).
Cardiff. Royal Welsh College of 
Music and Drama (2 dies).

Quan marxo?

1 al 15 agost
College i hotel PC. 3 setmanes
-
3.100 €  3.010 €
1 GBP = 1,18 €

Què tinc?

Trasllats aeroport de Londres 
anada/tornada.

Residència en règim de 
pensió completa

30 sessions de classes d’anglès 
+ projecte

Activitats de tarda i vespre1

Entrades i visites

Viatges amb conductor privat
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Manchester (Regne Unit)
City Football Language School. Etihad Campus/Manchester 
City Football Academy-Connell College
9 a 17 anys.

Futbol professional a l'escola
del Manchester City.

Futbol. Futbol. Futbol #elsomnidelfutbol

A. NENS 9 A 11 ANYS
B. NOIS 12 A 17 ANYS
C. NOIES 12 A 17 ANYS

Un programa excepcional, 
completament especialitzat 
en futbol, amb seu  al centre 
d’entrenament futbolístic 
més complet del món i amb la 
garantia d’un dels equips més 
rellevants a nivell mundial. 

Durant tot el dia s’entrena i 
s’estudia a l’ Acadèmia 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 desenvolupament 
individual i la segona a l’equip. 
Amb entrenadors de l’escola del 
City.

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol A i C
16 juliol al 29 juliol B i C
30 juliol al 12 agost C
Residència PC. 2 setmanes
-
4.110 €  4.005 €
1 GBP = 1,18 €

Què tinc?

Trasllats aeroport anada/tornada

Residència en règim de pensió 
completa. Habitació individual 
+WI-FI

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

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

1 excursió de dia complet per 
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

Transport diari privat Etihad 
campus-Connell College
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Londres (Regne Unit)
Chelsea Independent College
14 a 17 anys.

Art i disseny.  Business.
Tecnologia. Comunicació. Política.
Medicina. Dues setmanes com
un estudiant universitari.

Dret i Política. Medicina. Business... #aLondresduniversitària

El Chelsea Independent College 
és una escola privada. Es troba 
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 
independent i la curiositat 
intel·lectual”.

L’allotjament té dues seus (no es  
pot escollir), els Fulham Palace 
Studios o la Princess Beatrice 
House. Habitacions individuals o 
dobles 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 professors especialitzats i 
professionals de l’àrea escollida.

NOTA: Nivell mínim d'anglès B1.

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol1

16 juliol al 29 juliol
30 juliol al 12 agost2 
Residència PC. 2 setmanes
-
3.810 €  3.720 €
1 GBP = 1,18 €

1no comunicació.
2no art i disseny.

Què tinc?

Trasllats aeroport anada/tornada.

Residència en règim de 
pensió completa 
Brunch i sopar caps de setmana.

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

1 excursió ½dia / setmana1
Cambridge, Oxford.

3 sessions diàries d’assignatures
de l'especialitat escollida 
(dilluns, dimarts, dijous i 
divendres d'11h a 12:30; de 
13:30h a 15h i de 15h a 16:30h).

Activitats de vespre1
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(Regne Unit)
Folkestone
13 a 17 anys.

Mini MBA.
Economia per a adolescents.

Màrqueting. Emprenedoria. #vaigdeconomista

Un programa pensat per a 
adolescents interessats en 
estudiar economia en un 
futur o en conèixer aspectes 
fonamentals d’aquesta ciència.

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 (22h) 
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, preparació de 
projectes, i presentacions.

Comptabilitat (4h)
Aquesta unitat té com a objectiu 
proporcionar una introducció 
als coneixements bàsics de 
comptabilitat per a l'anàlisi 
d'estats financers.

Emprenedoria (4h)
Aquesta unitat inclou el concepte 
d'esperit empresarial i la recerca 
d'oportunitats.

Organitzacions (4h)
Anàlisi del desenvolupament de 
les organitzacions i com això ha 
afectat el lideratge d'avui dia i 
la gestió en les organitzacions 
empresarials.

Màrqueting (12h)
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 màrqueting pel segle XXI.

Quan marxo?

2 juliol al 15 juliol
15 juliol al 29 juliol
29 juliol al 12 agost
Residència PC. 2 setmanes
-
3.540 €  3.435 €
1 GBP = 1,18 €

Què tinc?

Residència en règim de
pensió completa.

23 hores / setmana 
Classes MBA (8 persones).

2 excursions dia sencer / 
setmana1

Banc d’Anglaterra. “The Shard”.
Canterbury. Thorpe Park.

Activitats de tarda i vespre1
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(Regne Unit)
Work & Learn. Treball per a juniors 
+16 anys.

Practica l'anglès treballant i
vivint en família.

Món laboral. Experiència. Responsabilitat #treballantaUK

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

Localització. Tenim tres 
programes diferents un a la regió 
de Shropshire, un altre a Irlanda 
del Nord i un que combina la 
feina amb classes d'anglès a 
Totnes.

Tipus de treball i d’altres 
consideracions. Tasques 
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?

Família en règim de PC.

Assistència coordinadors
locals.

Recerca de lloc de treball 
(no remunerat)

Quan marxo?

Shropshire

Qualsevol dissabte de l’any
Família PC. 2 setmanes
-
1.550 €  1.460 €
Setmana extra +510 €
1 GBP = 1,18 €

Irlanda del Nord

Qualsevol dissabte de l’any
Família PC. 2 setmanes
-
2.180 €  2.090 €  
-
Família PC. 3 setmanes
-
2.630 €  2.540 €  
Setmana extra +600 €
1 GBP = 1,18 €

Totnes

Qualsevol dissabte de l’any 
Família MP. 2 setmanes
-
1.710 €  1.605 €
Setmana extra +310 €
1 GBP = 1,18 €

Hi ha res més a Totnes?

Extra classes anglès 20 sessions 
(de 9 h a 12 h + pràctica feina 
tarda +165 €/setmana
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(Irlanda del Nord)
Northern Ireland Discover
13 a 18 anys.

Immersió en una família 
amb un noi o noia de la teva
edat.

Hípica. Surf. Vela #immersiótotal

Seguim enamorats d’aquesta 
zona del nord d’Irlanda, que 
a més de tenir un paisatge 
espectacular i uns pobles 
singulars, acull una gent 
veritablement 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 
veritablement espectaculars de 
la zona. Amb el valor afegit de 
poder compartir grans moments 
amb un noi o noia de la mateixa 
edat del participant (pot haver 
una diferència de dos anys).

Quan marxo?

Qualsevol dissabte o diumenge 
de juliol o agost
Família PC. 2 setmanes
-
2.280 €  2.190 €  
-
Família PC. 3 setmanes
-
2.740 €  2.650 €  
1 GBP = 1,18 € 

Hi ha res més?

+ Surf 170 €/setmana 
+ Hípica 210 €/setmana
+ Esports aqüàtics 150 €/setmana
+ Anglès 1to1 560 €/setmana
1 GBP = 1,18 € 

Què tinc?

Trasllats aeroport de Belfast 
anada/tornada. 

Família en règim de
pensió completa.

Seguiment per part de la nostra 
organització local.
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(Irlanda)
Irish Experience Kilkenny 
13 a 17 anys.

Inici de curs a una escola
irlandesa.

Escola. Inici de curs #començantelscursaIrlanda

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

Depenent de l’edat i disponibilitat, 
el noi o noia és inscrit en alguna 
de les escoles de Kilkenny 
(Loreto, CBS, St Brigid’s, 
Presentation...) on viurà les 
primeres quatre setmanes de 
curs. Alhora viurà amb una família 
irlandesa.

Quan marxo?

Dates d’inici (segons escola): 
entre 20/8 i 26/8

Família PC. 4 setmanes
-
2.930 €  2.805 €

Què tinc?

Trasllats aeroport de Dublin
anada/tornada. 

Família en règim de
pensió completa
Packed lunch de dilluns a 
divendres.

Matrícula i quota escola

Suport coordinadors locals

Orientació a l’arribada

Selecció d’escola a Kilkenny

Uniforme
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(Irlanda. Malta)
Freestyle Course 
16 a 20 anys.

Un programa per a nois i
noies de 16 a 20 anys amb
altes dosis d'autonomia.

Amics. Descobriment. Ciutats #sócindependent

Un programa pensat per a 
joves adults que volen gaudir 
de la capital d'irlanda o d’una 
de les illes més curioses de 
la Mediterrània 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?

Dublín

Qualsevol diumenge entre
26/6 i 14/8 
Residència MP. 2 setmanes
-
2.550 €  2.445 €
Setmana extra +840 €
Partença dissabte

Malta

Qualsevol diumenge entre
19/6 i 14/8
Hotel MP. 2 setmanes
-
1.920 €  1.830 €
Setmana extra +630 €

Què tinc?

Trasllats aeroport anada/tornada. 

20 sessions setmanals de 
classes d’anglès de 45 minuts

2 excursions ½dia / setmana1

1 excursió dia sencer/setmana1
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(Sud-Àfrica)
Voluntariat 
+17 anys.

Practica l'anglès creixent
a nivell personal.

Animals. Suport. Voluntariat #sócvoluntària

 Domestic Animal Rescue 
+ 17 anys
On: Fish Hoek, Cape Town
Hostal

Es tracta d’un centre que té cura i 
rehabilita animals domèstics.

Quan marxo?

Dates d’inici:  
Tots els dissabtes de l’any
Residència SC. 2 setmanes

1.580 €  1.490 €
Setmana extra +440 €

Què tinc?

Trasllats aeroport Cape Town 
anada/tornada.

Inscripció en el programa.
Allotjament hostal SC.
Donació al projecte.
Suport local 24 hores.

 Monkey Sanctuary 
+ 17 anys
On: Plettenberg Bay
Residència

Aquesta reserva té cura de tota 
mena de primats i es manté 
gràcies als fons que aporten els 
turistes. 

Quan marxo?

Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any
Residència PC. 2 setmanes

1.490 €  1.400 €
Setmana extra +420 €

Què tinc?

Trasllats anada/tornada. 

Inscripció en el programa.
Allotjament en pensió completa
Uniforme.
Transport diari.
Suport local 24 hores.

 1000 Hills - Skate &Help 
+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 escolar
Residència PC. 2 setmanes

1.400 €  1.310 €
Setmana extra +400 €

Què tinc?

Trasllats aeroport de Durban 
anada/tornada.

Inscripció en el projecte.
Trobada d’orientació.
Allotjament en residència PC.
Suport local 24 hores.



Singulars - 91Singulars - 91

(Sud-Àfrica)
Voluntariat 
+18 anys.

 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
Residència SC. 2 setmanes

1.710 €  1.620 €
Setmana extra +550 €

Què tinc?

Trasllat aeroport Cape Town 
anada.

Inscripció en el programa.
Allotjament en casa de 
voluntaris SC.
Reunió d’orientació.
Donació al projecte.
1 excursió.
Suport local 24 hores.

 Surfing Smiles 
+18 anys
On: Muizenberg
Casa de voluntaris

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 dissabtes de l’any
Residència SC. 4 setmanes

2.180 €  2.090 €

Què tinc?

Trasllat aeroport de Cape Town 
anada. 

Inscripció en el projecte.
Trobada d’orientació.
Allotjament en Casa de 
Voluntaris SC.
Donació al projecte.
Suport local 24 hores.

 Garden Route Elephant Park  
+18 anys
Entre Knysna i Plettenberg Bay
Residència

Tasques de manteniment i 
neteja. Passeig dels elefants. 
Alimentació. Presa de dades.

Quan marxo?

Dates d’inici:  
Tots els dilluns de l’any
Residència PC. 2 setmanes

1.690 €  1.600 €
Setmana extra +600 €

Què tinc?

Trasllats aeroport anada/tornada.

Inscripció en el projecte.
Trobada d’orientació.
Allotjament en residència SC.
2 samarretes uniforme.
Transport per comprar una 
vegada per setmana.
Suport local 24 hores.
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Regne Unit. Irlanda. Alemanya. França.
Viure i estudiar a casa del professor
+14 anys.

Classes particulars i
immersió absoluta a casa
del professor/a.

#immersióacasadelprofe

Regne Unit
Ciutats: Londres, Bath, Brighton, 
Liverpool, Cambridge, Oxford, 
Bristol i Manchester. 

Quan marxo?

Dates d’inici: 
tots els diumenges de l’any.
Família PC HI. 1 setmana
1.104 € - 15 hores 
Setmana extra +882 €
1.205 € - 20 hores
Setmana extra +1.021 €
1 GBP = 1,18 €

Nota: els estudiants menors de 18 anys 
han de sumar obligatoriament l'opció 
supervisió 24/7 +100 € /setmana (amb 
4 sortides) a les poblacions petites o

City Plus +290 €/setmana a les ciutats.

Irlanda
Dublín, Cork i regió de Shannon. 

Quan marxo?

Dates d’inici: 
tots els diumenges de l’any.
Família PC HI. 1 setmana
1.362 € - 15 hores 
Setmana extra +1.288 €
1.546 € - 20 hores 
Setmana extra +1.472 €

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

Quan marxo?

Dates d’inici: 
tots els diumenges de l’any.
Família PC HI. 1 setmana
1.336 € - 15 hores
Setmana extra + 1.180 €
1.466 € - 20 hores
Setmana extra + 1.336 €

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

Quan marxo?

Dates d’inici: 
tots els diumenges de l’any.
Família PC HI. 1 setmana
1.336 € - 15 hores
Setmana extra + 1.180 €
1.466 € - 20 hores
Setmana extra + 1.336 €

Què tinc?

Família en règim de pensió 
completa.

Classes particulars en l’idioma 
escollit.




