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El programa residencial de Londres es duu a terme al campus universitari de Goldsmith College, ubicat a New 

Cross (zona 2 de Londres), ben connectat amb el centre de la ciutat.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament residència en habitació individual amb bany compartit

Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Targetes de transport públic amb viatges il·limitats

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

Lo
nd

re
s

12-17 ANYS DILLUNS / DILLUNS

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.795€

2.615€

DATES D’INICI: 02/07, 20/07 i 03/08

El programa en família de Londres es duu a terme en una escola situada a la tranquil·la zona de South West 

London amb una perfecta connexió al centre de la ciutat.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Programa social complet amb activitats diàries tant tarda com vespre

Excursions de dia sencer cada cap de setmana

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

Lo
nd

re
s

14-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

2.190€

3.070€

DATES: 10/06 al 26/08

Ludlow es una bonica i històrica ciutat al cor d’Anglaterra, a només una hora de Birmingham. El campus on es 

realitza aquest programa d’estiu té 20 hectàrees amb unes instal·lacions fascinants.

9 hores de classe d’anglès general

9 hores d’anglès aplicat a triar entre diferents categories

Allotjament residència en habitació individual amb bany compartit

Pensió completa

Activitats cada tarda i vespre

1 excursió de dia sencer

1 excursió de mig dia

Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Birmingham

Lu
dl

ow

11-16 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

2.180€

3.140€

DATES: 08/07 al 05/08
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Situada al nord-est d'Anglaterra, a 54 km de Manchester i amb 77.000 habitants, Chester és considerada una de 

les ciutats més boniques d'Anglaterra.  Aquest curs d'estiu, es duu a terme al campus de la Universitat de Chester.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

2 tardes basades en un projecte per setmana

1 excursió de mig dia per setmana

2 activitats de mig dia per setmana

2 activitats al vespre per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

C
he

st
er

13-16 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.635€

2.250€

DATES: 25/06 al 10/08

És una de les destinacions més pintoresques de la Costa Sud d’Anglaterra, situada en la desembocadura de la ria 

d’Exe i el començament de la Costa Juràssica, el lloc perfecte per practicar esports i conèixer la cultura i la 

història del país mentre s’estudia anglès en una de les ciutats més tranquil·les del Regne Unit.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Material d’estudi i certificat al final de curs

Bitllet d’autobús si la distància a l’escola és superior a 30 minuts caminant

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

E
xm

ou
th

11-18 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 01/07 al 19/08

Tots els programes inclouen:

5 activitats i/o excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia complet per setmana

2 activitats de vespre per setmana

PROGRAMA DE MULTI-ACTIVITATS

DUES SETMANES 1.500€

3 activitats i/o excursions de mig dia per setmana

7 sessions de multi-esports (tennis, cricket, bàdminton, 
volleyball, basketball, football, pitch&putt, natació)

2 excursions de dia complet per setmana

2 activitats de vespre per setmana

PROGRAMA DE MULTI-ESPORTS

DUES SETMANES 1.600€

3 activitats i/o excursions de mig dia per setmana

7 sessions de tenis

2 excursions de dia complet per setmana

2 activitats de vespre per setmana

PROGRAMA AMB TENIS

DUES SETMANES 1.675€

2 activitats i/o excursions de mig dia per setmana

8 sessions de 2 hores d’esports aquàtics 
(kitesurf, SUP, kayak)

2 excursions de dia complet per setmana

2 activitats de vespre per setmana

PROGRAMA AMB ESPORTS AQUÀTICS

DUES SETMANES 1.820€
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Situada en la zona dels turons de Cotswolds, aquesta preciosa ciutat és famosa per la seva arquitectura i per ser 

una ciutat-balneari d’estil aristocràtic, ara destinació de festivals innovadors de jazz, música, ciència i literatura. 

El campus on es realitza aquest programa es troba només a 10 minuts caminant des del centre de la ciutat 

durant l’any és una escola.

15 hores de classe per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

La família d’acollida porta cada dia els alumnes 
a l’escola i els recull

Multi-Activitats cada tarda i vespre

2 excursions per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

C
he

lt
en

ha
m

12-17 ANYS DIMECRES / DIMECRES

DATES: 11/07 al 22/08

DUES SETMANES

MULTI-ACTIVITATS MULTI-ACTIVITATS 
+ 6 HORES D’HÍPICA

MULTI-ACTIVITATS
+ 6 HORES DE GOLF

1.950€ 2.300€ 2.300€

TRES SETMANES 2.660€ 3.180€ 3.180€

8-17 ANYS DIMECRES / DIMECRES

DATES: 11/07 al 22/08

DUES SETMANES

MULTI-ACTIVITATS MULTI-ACTIVITATS 
+ 6 HORES D’HÍPICA

MULTI-ACTIVITATS
+ 6 HORES DE GOLF

2.155€ 2.505€ 2.505€

TRES SETMANES 2.960€ 3.485€ 3.485€

15 hores de classe per setmana

Allotjament en residència.
Pensió completa

Habitació individual o doble amb bany privat

Multi-Activitats cada tarda i vespre

2 excursions per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport
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La nostra escola està situada al centre d'una de les ciutats més cosmopolites del Regne Unit; és un lloc ideal per 

aprendre anglès i conèixer la forma de vida dels britànics a més de poder gaudir del esperit creatiu, esportiu i 

dinàmic que té aquesta ciutat. Manchester és una ciutat divertida i enèrgica per a joves que estimen la música, els 

esports i les arts. 

15 hores de classe per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

M
an

ch
es

te
r

14-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.710€

2.390€

DATES: 01/07 al 26/08

15 hores d’anglès per setmana

15 hores d’entrenament de futbol per setmana

Allotjament en residència
Pensió completa. Habitació individual amb bany privat

Kit d’entrenament exclusiu de Nike City Football Schools

1 excursió de dia sencer

Tour per l’estadi Etihad i visita al Museu Nacional del Futbol

Activitats de vespre cada dia

Material del curs i certificat i informe acadèmic al final de curs

Cerimònia de clausura a l’Etihad Stadium

Trasllat privat diari de l’escola al camp de futbol

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

12-17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES 3.070€

DATES D’INICI PER A NENS: 
01/07, 15/07, 29/07

DATES D’INICI PER A NENES: 
15/07

Manchester City Football Camp
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És una ciutat-fortalesa que es troba en el nord de Yorkshire, comtat del qual és capital. Compta amb un profund 

llegat víking que contrasta amb un modern i impressionant centre comercial, artístic, cultural i d’entreteniment. 

L’escola de York ofereix als joves estudiants l’oportunitat d’estudiar en un entorn tradicional anglès mentre 

s’endinsen dins la rica història britànica.

15 hores de classe per setmana

Allotjament en família 
Pensió completa

5 activitats de tarda per setmana

3 activitats de vespre per setmana (servei taxi inclòs per tornar a casa)

1 excursió de dia sencer per setmana

1 excursió de mig dia per setmana

Material d’estudi i certificat al final de curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

Y
or

k

12-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.710€

2.390€

DATES: 01/07 al 12/08

L’escola es troba en una bonica i tranquil.la àrea residencial de Bournemouth, a poca distància del passeig 

marítim i el carrer principal, ple de botigues, restaurants i bars. Té una de les més llargues platges de sorra 

d’Anglaterra. Southbourne té molt que oferir tant als residents com als visitants. 

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família 
Pensió completa

Activitats cada tarda

4 activitats de vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final de curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

S
ou

th
bo

ur
ne

10-15 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.590€

2.175€

DATES: 17/06 al 26/08

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència
Pensió completa. Habitació i bany compartit

Activitats cada tarda i vespre

1 excursió de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final de curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

9-16 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.850€

3.250€

DATES: 08/07 al 22/07
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Brighton és la ciutat costanera més de moda. Descoberta per l'aristocràcia britànica fa més de 200 anys, és avui el 

punt de trobada favorita de joves de tot el món. L’escola es troba a Portslade, un barri residencial molt tranquil a 

20 minuts del centre de Brighton. 

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa. Dinar calent

Activitats cada tarda i vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet d’autobús

Material d’estudi i certificat de nivell

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

B
ri

gh
to

n

12-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.730€

2.320€

DATES: 17/06 al 19/08

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa. Dinar calent

Activitats cada tarda i vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet d’autobús

Material d’estudi i certificat de nivell

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

8-15 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

2.250€

3.100€

DATES: 17/06 al 19/08

És un poble únic i encantador que combina paisatges d’impressionant bellesa i una història fascinant al peu del riu 

Dart, en el comptat de Devon. Antigament era un poble-mercat i actualment té fama de ser molt alternatiu. L’escola 

combina el millor aprenentatge tradicional amb la tecnologia més avançada per que aquest sigui el curs perfecte.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

3 activitats de tarda

3 activitats de vespre

2 excursions de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

To
tn

es

11-17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.635€

2.250€

DATES: 26/06 al 25/08
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Oxford és famosa en tot el món per la seva universitat i el seu llegat històric. Avui en dia és una ciutat cosmopo-

lita i bulliciosa que dona pas a una creixent comunitat de alta tecnologia, ja sigui en els Parcs Científics i 

Comercials com dins de les àrees residencials. El programa es duu a terme en el campus de la Universitat 

d’Oxford Brookes de Harcourt Hill situat en una zona espaiosa envoltada de jardins.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament residència en habitació individual amb bany privat

Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

2 excursions de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

O
xf

or
d

12-17 ANYS DILLUNS / DILLUNS

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.880€

2.740€

DATES D’INICI: 02/07, 16/07 i 30/07

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament residència
Pensió completa

3 activitats d’aventura diàries

Activitats de vespre diàries

1 excursió de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat a l’aeroport de Londres (Gatwick)

DUES SETMANES TRES SETMANES1.850€ 2.410€

Campament d’aventures

11-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 24/06 al 26/08

ENGLISH IN ACTION
Programa anglès + Activitats d’aventura

GROSVENOR HALL
(ASHFORD)

8-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 01/07 al 26/08

ILLA DE WIGHT

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament residència
Pensió completa

4 activitats diàries d’aventura o d’equip

Activitats cada vespre

1 excursió de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat a l’aeroport de Londres (Gatwick)

DUES SETMANES TRES SETMANES1.550€ 2.150€

11-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 22/07 al 26/08

ADVENTURE PROGRAM
Programa només d’activitats d’aventura

GROSVENOR HALL
(ASHFORD)

8-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 22/07 al 26/08

ILLA DE WIGHT

sense 
classes
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Aquest programa ofereix una oportunitat única perquè els estudiants gaudeixin de l'experiència de viure com un 

local en una de les ciutats més destacades del món, amb el suport i la xarxa de seguretat d'un programa comple-

tament organitzat. La nostra escola té base a Leith, un àrea com cap altre a menys de 2 km del centre.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa - Dinars de dilluns a divendres a l’escola

Activitats o excursions cada tarda

1 excursió de dia sencer per setmana

2 activitats de vespre per setmana amb transport de tornada a casa

Bitllet de transport públic per moure’s per Edimburg

Certificat de final de curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

E
di

m
bu

rg

12-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.750€

2.420€

DATES : 17/06 al 19/08

Un programa d'estiu al castell de Merchiston és una fantàstica oportunitat perquè els estudiants experimentin la 

vida en un dels internats líders del Regne Unit. Basat en un extens campus que es troba a un parell de milles del 

centre de la ciutat, compta amb una de les col·leccions més grans d'arbres a Escòcia i és també la ubicació de les 

ruïnes del castell Colinton del segle XIII. 

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació doble amb bany privat

Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia de dilluns a divendres

1 excursió de dia sencer cada dissabte

Activitats cada vespre

Bitllet de transport públic per moure’s per Edimburg

Certificat de final de curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

12-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.870€

2.590€

DATES: 01/07 al 28/07



Aquest programa és ideal per estudiants que volen aprendre anglès i gaudir d'un interessant i variat programa 

social, incloent visites a atraccions culturals populars, un programa d'esports i tornejos o altres activitats diverti-

des com ball, música, teatre o art i manualitats.
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Tant el programa residencial com el d’allotjament en família es duu a 

terme a la Universitat de Cork, la segona ciutat més gran de la 

República d’Irlanda

15 hores de classe per setmana

Allotjament en família en habitació compartida

Pensió completa

Dinar calent a la cafeteria de l’escola

Activitats a la tarda de dilluns a divendres 

1 Activitat de vespre a la setmana 

Excursió de dia sencer cada dissabte 

Material didàctic 

Certificat a la finalització del curs

Bitllet de transport per els estudiants que 
s’allotgen a més de 20 minuts de l’escola caminant. 

Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Dublin

C
or

k

7-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 24/06 al 28/07

DUES SETMANES TRES SETMANES1.720€ 2.260€

15 hores de classe per setmana

Allotjament en residència en habitació
individual amb bany privat

Pensió completa

Programa diari d’activitats diverses de tarda i vespre

Excursió de dia sencer cada dissabte 

Material didàctic 

Certificat a la finalització del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport Dublin

DUES SETMANES TRES SETMANES1.980€ 2.660€

15 hores de classe per setmana

Allotjament en família 
Pensió completa

Dinar calent a la cantina de l’escola (dll - dv)

Activitats a les tardes

1 excursió de dia sencer per setmana

2 activitats de vespre 

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

D
ub

lín

11-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 25/06 al 03/08

11-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DATES: 18/06 al 17/08

DUES SETMANES TRES SETMANES1.800€ 2.585€

15 hores de classe per setmana

Allotjament en residència 
Pensió completa

Activitats a les tardes

1 Excursió de dia sencer per setmana

7 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

DUES SETMANES TRES SETMANES2.350€ 3.410€
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Aquest programa és ideal per estudiants que volen aprendre anglès i gaudir d'un interessant i variat programa 

social i esportiu.  L’objectiu del programa és donar als estudiants una oportunitat de millorar les seves tècniques 

futbolístiques a mans d’entrenadors de l’AC Milan en un ambient internacional.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Material d’estudi i certificat al final del curs

10 hores d’entrenament de futbol amb entrenadors oficials 
d’AC Milan per setmana

Trasllat diari privat des de l’escola al camp de futbol

Kit d’entrenament AC Milan i Diploma de participació en el campus

1 excursió de dia sencer per setmana

2 activitats de vespre per setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

11-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

2.340€

3.395€

DATES: 02/07 al 20/07

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència
Pensió completa

10 hores d’entrenament de futbol amb entrenadors 
oficials d’AC Milan per setmana

Trasllat diari privat des de l’escola al camp de futbol

Kit d’entrenament AC Milan i Diploma de participació en el campus

Material d’estudi i certificat al final del curs

1 excursió de dia sencer per setmana

7 activitats de vespre per setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

11-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

2.780€

4.055€

DATES: 02/07 al 20/07

Programa de Futbol: AC Milan
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A tan sols 60 minuts de Dublín, la ciutat de Kilkenny està localitzada al sud-est, dins del cor d'Irlanda. És sens 

dubte una de les més belles ciutats del país, a més de tenir molta història i cultura.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Activitats cada tarda

1 excursió de dia sencer per setmana

2 activitats de vespre amb transport de tornada a casa

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

K
ilk

en
ny

12-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.359€

1.889€

DATES: 17/06 al 02/09

Waterford, la ciutat més vella d'Irlanda, és una ciutat bastant gran i pintoresca, propera al Mar irlandès i 

construït en els bancs del riu Suir. El nostre programa residencial de Waterford es duu a terme en una escola a 

Newtown (Waterford), a 10 minuts al centre de la ciutat.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència
Pensió completa

Activitats cada tarda

1 excursió de dia sencer per setmana

Activitats cada vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

W
at

er
fo

rd

10-17 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.399€

1.949€

DATES: 01/07 al 05/08



IR
L

A
N

D
A

 |
 J

U
N

IO
R

15

El nostre programa d'immersió total difereix del programa estàndard en família perquè l'estudiant no assisteix a 

classes, però viu immers amb una família amfitriona durant tota la estada.

No és possible d'escollir la ubicació de la família amfitriona.
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- Hi haurà un nen/a d'una edat similar en la família amfitriona (+/- 2 anys)

- Les famílies poden ser dels comtats de Dublín, Kildare, Laois i Meath. Les famílies viuen en àrees rurals i ciutats petites. 

Immersió en un família d’acollida irlandesa amb 
un estudiant d’edat similar

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

2 excursions de mig dia i una excursió de dia sencer

PROGRAMA IMMERSIÓ TOTAL

TRES SETMANES 1.680€DUES SETMANES 1.300€

JUNY, JULIOL, AGOST

Participació en el campament d’aventura amb nens 
irlandesos (dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h)

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

CAMPAMENT D’AVENTURA

TRES SETMANES 2.045€DUES SETMANES 1.495€

1 setmana d’immersió en un família d’acollida
irlandesa amb un estudiant d’edat similar

1 setmana participant en un campament de 
futbol amb nens irlandesos (de dilluns a 
divendres de 10:30 a 15h)

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

CAMPAMENT DE FUTBOL

DUES SETMANES 1.435€

2 AL 17 JULIOL6 A 14 ANYS

1 setmana d’immersió en un família d’acollida 
irlandesa amb un estudiant d’edat similar

1 setmana participant en un campament  
d’esports irlandesos amb nens irlandesos 
(de dilluns a divendres de 10:00 a 14:30h)

Allotjament en família, habitació individual 
i pensió completa

CAMPAMENT D’ESPORTS IRLANDESOS

DUES SETMANES 1.435€

2 AL 17 JULIOL6 A 13 ANYS
2 JULIOL AL 17 AGOST7 A 15 ANYS

Participació en el campament d’hípica amb nens 
irlandesos (dimarts a divendres de 10h a 16h)

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

CAMPAMENT D’HÍPICA

TRES SETMANES 2.065€DUES SETMANES 1.535€

2 JULIOL AL 17 AGOST5 A 16 ANYS

Participació en el campament de multi-esportsamb 
nens irlandesos (dilluns a divendres de 9h a 14:30h)

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

CAMPAMENT DE MULTI-ESPORTS

TRES SETMANES 2.065€DUES SETMANES 1.535€

9 JULIOL AL 27 JULIOL6 A 14 ANYS

Participació en el campament de Kayak amb nens 
irlandesos (dilluns a divendres de 10h a 13h)

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

CAMPAMENT DE KAYAK

TRES SETMANES 2.065€DUES SETMANES 1.535€

2 JULIOL AL 17 AGOST9 A 15 ANYS

Participació en el campament de dansa, teatre i
cant amb nens irlandesos (dll a dv de 10h a 14:45h)

Allotjament en família, habitació individual i 
pensió completa

CAMPAMENT DE DANSA, TEATRE I CANT

DUES SETMANES 1.535€

23 JULIOL AL 3 D’AGOST4 A 17 ANYS
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El nostre programa d’estiu a Boston es duu a terme en el Fisher College, en el bell mig de la ciutat. Fisher es 

distingeix pels seus edificis construïts de maó vermellós al costat del parc públic Boston Commons a pocs 

passos de la nostra escola.

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament residència en habitació compartida

Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Activitats o excursions cada tarda 

12 lliçons de bàsquet per setmana.

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

B
os

to
n

A PARTIR DE 15 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.550€

DATES D’INICI: 01/07, 08/07, 15/07

Anglès + Bàsquet

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament residència en habitació compartida

Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Activitats o excursions cada tarda 

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

A PARTIR DE 15 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.750€

DATES D’INICI: 24/06, 01/07, 08/07, 15/07

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament família en habitació compartida

Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Activitats o excursions cada tarda 

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

A PARTIR DE 15 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.550€

DATES D’INICI: 22/07, 29/07, 05/08, 12/08

Descobreix Boston
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Vine i  experimenta el més emocionant del sud de Califòrnia amb el nostre programa de Los Angeles i a gaudir de 

les activitats al aire lliure al estil californià. Hem seleccionat les millors activitats i excursions!

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

4 activitats de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i Certificat al final del curs

Trasllat diari des de la família d’acollida fins a l’escola (anada i tornada)

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Lo
s 

A
ng

el
es

11-19 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES

QUATRE SETMANES

3.520€

4.360€

DATES: 30/06 al 25/08

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Activitats o excursions cada tarda 

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

A PARTIR DE 15 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.990€

DATES D’INICI: 24/06, 01/07, 08/07, 15/07

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Excursions/Activitats incloses: Hollywood, Beverly Hills, Disneyland...

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

10 lliçons de surf per setmana (material inclòs)

A PARTIR DE 15 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.990€

DATES D’INICI: 24/06, 01/07, 08/07, 15/07

MULTIACTIVITATS

ANGLÈS + SURF

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació compartida

Pensió completa de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Excursions/Activitats incloses: Hollywood, Beverly Hills, Disneyland...

Activitats cada vespre

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

8 lliçons de producció cinematogràfica o 10 lliçons d’interpretació 
per setmana

CINEMA +16 ANYS
INTERPRETACIÓ +15 ANYS

DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.990€

DATES D’INICI: 24/06, 15/07

ANGLÈS + CINEMA O INTERPRETACIÓ



ANGLÈS + FOTOGRAFIA
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Millora la teva tècnica fotogràfica en el campament de fotografia en una de les més excitants ciutats dels Estats 

Units: Las Vegas. Els nostres instructors t’ensenyaran les regles de composició, il·luminació i a aprofitar al 

màxim un objectiu. Podràs practicar les tècniques durant el tour per Las Vegas i en els diferents paisatges del 

magnífic desert de Nevada. 

18 lliçons d’anglès per setmana

Allotjament en família en habitació compartida

Mitja pensió de dilluns a divendres, esmorzar els dissabtes i pensió 
completa els diumenges

Activitats o excursions cada tarda com per exemple: Parc Nacional 
Zion, Gran Canyon,...

10 lliçons de fotografia per setmana.

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

La
s 

Ve
ga

s

A PARTIR DE 15 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.750€

DATES D’INICI: 08/07

La nostra escola presumeix d’una ubicació immillorable dins de Brooklyn a només una parada de metro de 

Manhattan, oferint als estudiants l'oportunitat de gaudir de l’ambient i el renou de NYC i al mateix temps gaudir 

de la tranquil·litat de viure en un dels barris amb més encant. 

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

4 excursions de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Material d’estudi i certificat al final del curs

Bitllet de transport

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

N
ov

a 
Y

or
k

14 A 17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES 2.880€

TRES SETMANES 3.960€

DATES: 01/07 al 04/08

És el paradís del surf, amb increïbles platges, a més d’ una ciutat molt segura i moderna que se sent atreta per 

diferents cultures i ètnies. Caminant pels seus carrers et podràs trobar gent famosa en qualsevol moment. És 

una de les principals destinacions del món per estudiar anglès per a joves, ja que San Diego ofereix un ambient 

relaxat per estudiar i fer amics de tot el món!

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família. Pensió completa

Dinar calent (dilluns a divendres)

1 activitat de dia sencer per setmana

4 activitats de mig dia per setmana

Material d’estudi i Certificat al final del curs

Trasllat diari des de la família d’acollida fins a l’escola (anada i tornada)

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

S
an

 D
ie

go

11 A 19 ANYS DISSABTE / DISSABTE

DUES SETMANES 3.520€

TRES SETMANES 4.360€

DATES: 30/06 al 25/08



E
S

T
A

T
S

 U
N

IT
S

 |
 J

U
N

IO
R

19

El programa està ubicat a l’àrea de Denver, incloent Boulder, Fort Collins, Colorado Springs i tota la zona muntan-

yosa de Winter Park, Vail, o Aspen. Aquest programa en d’immersió en família a Colorado proporciona la interacció 

i una implicació intensiva amb una família d’acollida que ofereix una oportunitat veritablement especial per 

experimentar ‘l’Amèrica Real’ i una oportunitat única de practicar i millorar la llengua anglesa. 

A diferencia d’altres programes, no hi ha classe, activitats o excursions organitzades. La família d’acollida és qui 

planeja i comparteix amb l’estudiant totes les activitats o excursions familiars.

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Allotjament en família d’acollida
Pensió completa

Supervisió durant les 24 hores 

Assegurança mèdica

C
ol

or
ad

o

12-17 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES

QUATRE SETMANES

2.510€

3.150€

DATES: Del 15/06 a mitjans d’agost

PROGRAMA D’IMMERSIÓ TOTAL

Aquest programa ofereix una oportunitat única de viure una autèntica experiència americana, amb una família en 

la que els seus fills també participen de les activitats del campus.  Durant la setmana, els estudiants participen de 

classes d’anglès, activitats divertides i educacionals, a més d’excursions per conèixer la zona.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Activitats o excursions cada tarda de dilluns a divendres

Caps de setmana d’integració en família

2 hores de voluntariat per setmana

Material d’estudi i certificat al final de curs

Assegurança mèdica

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

A
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13-17 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES

QUATRE SETMANES

2.510€

3.150€

DATES D’INICI: 30/06, 07/07, 28/07

CAMPAMENT AMB ESTUDIANTS AMERICANS

COMBINACIÓ CAMPAMENT + IMMERSIÓ

Dues setmanes d’immersió + Dues setmanes de campament: 3.010
Tres setmanes d’immersió + Dues setmanes de campament: 3.240€
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Toronto, coneguda com "el món dins d'una ciutat", és una de les ciutats més segures, emocionants i multicultu-

rals de Nord Amèrica. L’escola té una ubicació immillorable, al bell mig del cor de la ciutat, on es pot accedir al 

metro o a centenars de bars, restaurants, botigues, museus i parcs. 

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Activitats cada tarda de dilluns a divendres

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

To
ro

nt
o

8-17 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES 2.090€

QUATRE SETMANES 2.600€

DATES D’INICI: 25/06, 03/07, 09/07, 
16/07, 23/07, 30/07, 07/08, 13/08

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació individual amb bany privat

Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

12-17 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.170€

QUATRE SETMANES 3.900€

DATES D’INICI: 24/06, 08/07, 22/07

El curs es duu a terme en el “Truro Campus”, un dels campus més complets de Nova Scotia Community College, 

que compta amb unes fantàstiques instal·lacions. 

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació i bany compartit

Pensió completa

Excursions o activitats diàries

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

N
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13-18 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 2.350€

QUATRE SETMANES 2.955€

DATES: 01/07 al 27/08
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Sobre la costa del pacífic, al sud-oest de la província de Columbia Britànica, es troba la ciutat de Vancouver, 

multicultural com cap. Sinònim de benestar, és la millor urbs americana per viure, segons diversos índexs interna-

cionals, i el lloc ideal per experimentar la intensitat d'una ciutat jove (té solament 131 anys) i avantguardista 

juntament amb bellíssims paisatges a minuts de distància. El programa es porta a terme al campus de la universi-

tat de British Columbia.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència en habitació i bany compartit

Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

Va
nc

ou
ve

r

12-17 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES

QUATRE SETMANES

2.830€

3.700€

DATES D’INICI: 24/06, 11/07, 15/07, 29/07

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en familia en habitació i bany compartit

Pensió completa

Activitats o excursions de mig dia cada tarda

Activitats cada vespre

1 excursió de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

12-17 ANYS DISSABTE / DISSABTE

TRES SETMANES

QUATRE SETMANES

2.375€

3.025€

DATES D’INICI: 24/06, 01/07, 15/07, 29/07
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Mont-real és una ciutat única! Una ciutat on la llengua i la cultura es troben! Una ciutat amb un sabor europeu 

que et seduirà des del primer dia. Mont-real és una ciutat bilingüe situada en una illa en el riu Sant Lorenzo. És 

el lloc perfecte per aprendre anglès i submergir-te en una aventura cultural.

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

M
on

t-
re

al

13-17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 2.360€

QUATRE SETMANES 2.995€

DATES: 01/07 al 11/08

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en residència
Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

13-17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 2.770€

QUATRE SETMANES 3.290€

DATES: 01/07 al 11/08
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Malta és una illa situada sobre les cristal·lines aigües del mar Mediterrani, amb un caràcter únic. Malta pot oferir 

als estudiants una experiència d'immersió total en un ambient càlid i relaxat. El nostre centre d'idiomes es troba a 

Sliema, una localitat costanera comercial popular al centre de Malta. La zona està plena de botigues i restaurants, 

i compta amb excel·lents connexions de transport a Valetta, la capital, i a altres llocs del patrimoni.

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en família
Pensió completa

Excursions o activitats cada tarda   

Activitats cada vespre    

Material d’estudi i certificat al final del curs   

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

M
al

ta

13-17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.212€

1.695€

DATES: 16/06 al 09/09

15 hores de classe d’anglès per setmana

Allotjament en residència
Pensió completa

Excursions o activitats cada tarda   

Activitats cada vespre    

Material d’estudi i certificat al final del curs   

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

13-17 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.549€

2.199€

DATES: 16/06 al 09/09



És un poble únic i encantador que combina paisatges d’impressionant bellesa i una història fascinant al peu del riu 

Dart, en el comptat de Devon. Antigament era un poble-mercat i actualment té fama de ser molt alternatiu. L’escola 

combina el millor aprenentatge tradicional amb la tecnologia més avançada per que aquest sigui el curs perfecte.

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família. Pensió completa

3 activitats de tarda

3 activitats de vespre

2 excursions de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport 

To
tn

es

16-21 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES 1.635€

TRES SETMANES 2.250€

DATES: 26/06 al 17/08

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residència (sense àpats inclosos). Cuina a disposició

3 activitats de tarda

3 activitats de vespre

2 excursions de mig dia per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport 

18-21 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES 1.500€

TRES SETMANES 2.050€

DATES: 26/06 al 17/08
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Aquest programa és ideal per estudiants que volen aprendre anglès i gaudir d'un interessant i variat programa 

social, incloent visites a atraccions culturals populars, un programa d'esports i tornejos o altres activitats divertides 

com ball, música, teatre o art i manualitats.

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família. Pensió completa

Dinar calent a la cantina de l’escola (dilluns a divendres)

Activitats a les tardes

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

2 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

D
ub

lín

16-18 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES 1.800€

TRES SETMANES 2.585€

DATES: 25/06 al 03/08

15 hores de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residència. Pensió completa

Activitats a les tardes

1 Excursió de dia sencer per setmana (en cap de setmana)

7 Activitats de vespre

Material d’estudi i certificat al final del curs

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

16-18 ANYS DIUMENGE / DIUMENGE

DUES SETMANES 2.350€

TRES SETMANES 3.410€

DATES: 25/06 al 03/08
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El campament es durà a terme al campus universitari de la Saint Peter’s University, situat a Jersey, dins l’àrea 

metropolitana de NY. En 3 setmanes, els estudiants podran explorar les moltes fascinants atraccions que té la gran 

ciutat de NY així com aprendre anglès durant les classes o relacionant-se amb els altres estudiants internacionals.

18 lliçons de classes d’anglès per setmana

Allotjament en residència
Mitja pensió de dilluns a divendres, “brunch” els dies d’excursió, i 
“brunch” i sopar els dies que no hi ha excursió.

Activitats o excursions cada tarda 

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport
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A PARTIR 18 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 3.970€

DATES D’INICI: 24/06, 01/07, 08/07, 15/07

Situada al comtat de East Sussex, la ciutat de Eastbourne, és una preciosa localitat d'uns 100.000 habitants. És una 

de les ciutats costaneres més típiques i característiques del sud d'Anglaterra, plena d'un encant molt especial. Amb 

un llarg passeig marítim de 5 quilòmetres, bonic centre històric i magnífiques zones verdes, és una excel·lent opció 

en qualsevol època de l'any.

25 lliçons de classes d’anglès per setmana

Allotjament en família en habitació individual

Mitja pensió

2 activitats de tarda per setmana

1 excursió de mig dia per setmana

Material didàctic 

Certificat a la finalització del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport Londres
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16-22 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES 1.510€

TRES SETMANES 2.025€

DATES: 25/06 al 24/08

Brighton és la ciutat costanera més de moda. Descoberta per l'aristocràcia britànica fa més de 200 anys, és avui el 

punt de trobada favorita de joves de tot el món. Avui dia, és definitivament una ciutat jove que disposa de tots els 

atractius d'una urbs moderna. Amb un relleu poc pronunciat i un gran nombre de platges, és una regió que convida 

a gaudir de diverses activitats i on regna un ambient de vacances irresistible. 

15 hores d’anglès per setmana

Allotjament en família en habitació individual. Mitja pensió

5 activitats de tarda per setmana

1 excursió de dia sencer per setmana

Material didàctic 

Certificat a la finalització del curs

Transport d’anada i tornada a l’aeroport Londres
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16-22 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

DUES SETMANES 1.745€

TRES SETMANES 2.380€

DATES: 18/06 al 24/08
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Mont-real és una ciutat única! Una ciutat on la llengua i la cultura es troben! Una ciutat amb un sabor europeu que 

et seduirà des del primer dia. Mont-real és una ciutat bilingüe situada en una illa en el riu Sant Lorenzo. És el lloc 

perfecte per aprendre anglès i submergir-te en una aventura cultural.

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en família. Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic
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17-23 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 2.325€

QUATRE SETMANES 2.960€

DATES: 01/07 al 11/08

24 lliçons d’anglès o francès per setmana

Allotjament en residència. Pensió completa

5 excursions de mig dia per setmana

2 excursions de dia sencer per setmana

Bitllet de transport públic

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

Assegurança mèdica

Diploma a la finalització del curs

Material acadèmic

17-23 ANYS DIUMENGE / DISSABTE

TRES SETMANES 2.710€

QUATRE SETMANES 3.225€

DATES: 01/07 al 11/08
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Casa al professor

El programa d’immersió absoluta en l’idioma. Viure i estudiar a casa del professor.

Per a JOVES i ADULTS

Nivell a partir d’elemental.

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

Possibilitat d’adaptar les classes a necessitats molt 
específiques.

15, 20 o 25 hores de classes particulars.

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

Esmorzar, dinar i sopar inclòs.

24 hores d’immersió: una immersió autèntica sense 
contacte amb altres estudiants.

Professors amb alta capacitació i nivells de vida 
d’acord amb el programa.

Demanar pressupost.

15 hores de classes particulars d’anglès a la setmana

Allotjament en família (casa del professor)

Pensió completa

5 hores d’activitats locals per setmana

Transport d’anada i tornada a l’aeroport

És una de les destinacions més pintoresques de la Costa Sud d’Anglaterra, situada en la desembocadura de la ria 

d’Exe i el començament de la Costa Juràssica, el lloc perfecte per practicar esports i conèixer la cultura i la història 

del país mentre s’estudia anglès en una de les ciutats més tranquil·les del Regne Unit.
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Programa a mida. Tot el món

14-16 ANYS
(JULIOL I AGOST)

+16 ANYS
(TOT L’ANY)

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.860€

UNA SETMANA 1.180€

2.560€
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El British American Institute ofereix la oportunitat única de realitzar un any acadèmic a

l’estranger: un trimestre o un curs sencer d’ESO o Batxillerat.

Hi ha moltes raons per les quals anar a realitzar un any acadèmic a l’estranger és una

excel·lent idea:

Cada estudiant té un perfil personal diferent (nivell d’anglès, expedient acadèmic, etc.), per

tant, en el British American Institut elaborem programes personalitzats per a cada alumne.

Per l’alumne és una experiència inoblidable i enriquidora en tots els sentits

És la manera més eficaç i efectiva d’aprendre l’idioma. Hi ha una immersió total

L’alumne aprèn a ser més independent, a conviure amb una altra cultura, a acceptar
responsabilitats, a adquirir capacitat d’adaptació i maduresa

Any acadèmic

Destinacions

ESTATS UNITS CANADÀ REGNE UNIT

IRLANDA FRANÇA ALEMANYA

PROGRAMES A MIDA 
DEMANAR PRESSUPOST
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