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MUSWELL HILL

Muswell Hill és una àrea residencial de moda amb arquitectura bonica, molts 

centres d’esports i una gran vida nocturna, però és només a uns minuts del centre 

de London. El diari Sunday Times recentment ha anomenat Muswell Hill un dels 5 

millors llocs per viure dins Londres i una enquesta del Time Out la va considerar la 

part més amigable de la ciutat. Però, cal destacar sobretot, que Muswell Hil és casa 

dels londinencs reals i no dels turistes.

WIMBLEDON

Situada al centre del barri de Wimbledon, l’escola es troba molt a prop de botigues, 

zones d’oci, residencies i metro. Càlida i acollidora. Compta amb un gran jardí, 

instal·lacions esportives, zones multimèdia i wifi gratuït. Més de 50 anys dedicada a 

l’ensenyança de l’anglès i acreditada per el British Council, l’IALC, Quality English, 

The English Network & Business English UK.

DUES SETMANES   

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.470€

1.510€

2.105€

Allotjament en família

Allotjament en família

Allotjament en família

Allotjament en residència

Allotjament en residència

Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual 
Bany privat

+16

+16

+16

1.735€

1.680€

2.360€

1.730€

2.435€

Residència

Allotjament en residència

Allotjament en residència

+18

+18

+25

+25

+18

2.050€Allotjament en família +16

2.450€Residència +18

DIUMENGE/DISSABTE

21 HORES PER SETMANA

DISSABTE/DISSABTE

20 HORES PER SETMANA
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L’escola de Chester, fundada el 1976 és coneguda per l’atenció personal que 

proporciona tant a dins com a fora de l’aula. Hi ha un ambient relaxat i agradable 

d’aprenentatge amb una gamma molt àmplia de cursos per a diferents grups d’edat i 

estudiants amb necessitats diferents.

Bristol té tots els atractius d’una gran ciutat però és molt més fàcil de viure-hi, tot és 

a poca distància. L’escola pertany a una família anglesa i tracten els seus alumnes 

amb una atenció personalitzada per tal de que l’experiència sigui inoblidable i pro-

ductiva acadèmicament.

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.210€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual

Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual

+16

1.255€Allotjament en residència +18

1.690€Allotjament en família +16

1.770€Allotjament  en residència +18

DISSABTE/DISSABTE

DIUMENGE/DISSABTE

21 HORES PER SETMANA

21 HORES PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.375€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual

Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual

+16

1.350€Allotjament en residència
o casa compartida

+18

1.930€Allotjament en família +16

1.890€Allotjament en residència
o casa compartida

+18
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Portsmouth és una ciutat portuària situada al sud del Regne Unit davant de l’Illa 

de Wight. És coneguda pel port militar però la ciutat ofereix una rica oferta cultural 

amb magnífics teatres, locals de música en viu, galeries d’art contemporani, dues 

catedrals, una herència literària diversa, galeries i esdeveniments i festivals durant 

tot l’any. L’escola, situada al centre de la ciutat, és una escola familiar amb fama 

internacional per la seva excel·lència acadèmica segons el British Council.

Aquesta escola es va establir el 2004 com una escola d’idiomes independent i des 

de llavors ha anat vent en popa. Estan ubicats al cor de la ciutat de Liverpool, al 

llindar del centre comercial Liverpool One. Ofereixen als estudiants l’oportunitat 

d’aprendre anglès en unes instal·lacions contemporànies, un servei personalitzat, un 

programa social integral i sobretot ensenyament de qualitat.

DIUMENGE/DISSABTE

22,5 HORES PER SETMANA

DIUMENGE/DISSABTE

20 LLIÇONS PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.290€

1.805€

Allotjament en família

Allotjament en família

Allotjament en residència
o casa compartida

Allotjament en residència
o casa compartida

Habitació individual 
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

Habitació individual 
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

Habitació individual 
Bany compartit

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual
Bany privat

Habitació individual 
Bany compartit

+18

+18

1.290€

1.805€

1.310€

1.840€

Allotjament en residència
o casa compartida

Allotjament en residència
o casa compartida

+18

+18

+18

+18

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.170€Allotjament en família Habitació individual 
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

Habitació individual 
Bany privat

+16

1.160€Allotjament en residència +18

1.605€Allotjament en família +16

1.590€Allotjament en residència +18
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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 cosmopolita 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.

La nostra escola es troba en ple cor d’Edimburg, a pocs minuts de les botigues més 

prestigioses de Princess Street i l’històric castell d’Edimburg. Estem situats en 

un elegant edifici d’estil georgià, amb excel·lents i modernes instal·lacions, que et 

farà l’efecte d’una Bretanya històrica, però amb la comoditat d’estar a la última en 

tecnologia.

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.420€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.435€Allotjament en 
casa compartida

+18

1.980€Allotjament en família +16

2.000€Allotjament en 
casa compartida

+18

DIUMENGE/DIUMENGE

DIUMENGE/DIUMENGE

21 HORES PER SETMANA

20 LLIÇONS PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.395€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.590€Allotjament en residència
(dg a ds)

+18

1.945€Allotjament en família +16

2.230€Allotjament en residència
(dg a ds)

+18

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat
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Des de la nostra fundació al 1978, hem desenvolupat l’experiència necessària per 

ajudar els nostres alumnes a assolir els seus objectius. Estem orgullosos de la 

reputació internacional, dels nostres cursos d’anglès i de l’atenció personalitzada 

que dediquem a cada estudiant. Li garantim l’excel·lència acadèmica, allotjament 

de la més alta qualitat i un suport tècnic inigualable. Tot això sense oblidar que ens 

trobem a Cork, una de les 10 millors ciutats a visitar segons Lonely Planet.

Estem situats al mateix centre de Dublín, a tan sols uns minuts caminant de Grafton 

Street, les parades principals d’autobús, estacions de trens, restaurants, botigues i 

teatres. Al ser un negoci familiar es pot gaudir d’un ambient relaxat i agradable on 

els estudiants se senten com un més de la família. La qualitat està garantida a tot 

moment.

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.245€Allotjament en família Habitació individual
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

Habitació individual
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

+18

1.070€Allotjament en residència +18

1.695€Allotjament en família +18

1.450€Allotjament en residència +18

DIUMENGE/DIUMENGE

DIUMENGE/DIUMENGE

20 HORES PER SETMANA

15 HORES PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.120€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.300€Allotjament en residència +18

1.545€Allotjament en família +16

1.785€Allotjament en residència +18

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació compartida 
Bany privat. Mitja pensió

Habitació compartida 
Bany privat. Mitja pensió
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L’escola de Galway és dinàmica, moderna, i ofereix programes de llengua anglesa en 

un estimulant ambient intel·lectual. Situada al centre de la ciutat de Galway, té una 

atracció única per a estudiants internacionals, oferint, no només un entorn d’apre-

nentatge d’idiomes de qualitat, sinó també una manera de vida diferent.

Aprèn anglès en una de les ciutats més famoses i representatives del món. La llar 

de més de 80 museus de classe mundial, 150 teatres, 30 sales de concerts i una 

infinitat de botigues, restaurants i bars, mai et quedaràs sense coses que veure i fer. 

Visitar llocs tan emblemàtics com l’Estàtua de la Llibertat, veure grans equips es-

portius com els Yankees de Nova York, o deixar-te endur per la ciutat que mai dorm. 

La nostra escola està situada a Brooklyn.

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.265€Allotjament en família Habitació individual
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

Habitació individual
MP (dll-dv) i PC (ds-dg)

+16

1.320€Allotjament en apartament
o casa compartida

+18

1.735€Allotjament en família +16

1.810€Allotjament en apartament
o casa compartida

+18

DIUMENGE/DISSABTE

DISSABTE/DISSABTE

15 HORES PER SETMANA

20 LLIÇONS PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.670€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+18

1.410€Allotjament en família) +18

2.355€Allotjament en família +18

1.975€Allotjament en família +18

Habitació individual

Habitació individual

Habitació individual 
Dret a cuina

Habitació individual 
Dret a cuina
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És el paradís del surf, amb increïbles platges, a més d’ una ciutat molt segura i mo-

derna 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 desti-

nacions 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!

Los Angeles és una de les ciutats amb major diversitat ètnica als Estats Units, amb 

un gresol de diferents cultures, idiomes, menjar i tradicions. Los Angeles sovint 

s’anuncia com la “Capital creativa del món”, una de cada sis persones treballa en 

una indústria creativa. Segons el Stevens Institute for Innovation de la USC, “hi ha 

més artistes, escriptors, cineastes, actors, ballarins i músics que viuen i treballen 

a Los Angeles que qualsevol altra ciutat a qualsevol moment de la història de la 

civilització”.

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.470€Allotjament en família Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.910€Allotjament en residència +18

1.970€Allotjament en família +16

2.630€Allotjament en residència +18

DIUMENGE/DISSABTE

DIUMENGE/DISSABTE

15 HORES PER SETMANA

15 HORES PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.485€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

2.155€Allotjament en residència +18

1.995€Allotjament en família +16

2.995€Allotjament en residència +18

Habitació individual 
Bany privat

Habitació individual 
Bany privat

Habitació compartida 
Bany privat

Habitació compartida 
Bany privat
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San Francisco és una ciutat ideal per aprendre anglès. Passeja a través del Golden 

Gate, fes un cop d’ull a Alcatraz o realitza un tast de vins a Napa Valley, tot a un curt 

trajecte del campus. L’escola es troba en un lloc molt ben comunicat i compta amb 

aules modernes dins d’un ambient relaxat. El nostre calendari social t’ajudarà a 

entrar en la dinàmica de San Francisco i fer un munt de nous amics!

Aquest centre es troba a la part més elegant de la ciutat de Chicago. Compta amb 

unes àmplies aules i la més actualitzada tecnologia per ajudar a aprendre l’anglès. 

Gaudeix de Chicago, una ciutat bulliciosa, multicultural i apassionada dels esports; 

sempre té alguna cosa a oferir als seus visitants.

 

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.790€Allotjament en família Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.775€Allotjament en apartament +18

2.510€Allotjament en família +16

2.480€Allotjament en apartament +18

DISSABTE/DISSABTE

DISSABTE/DISSABTE

15 HORES PER SETMANA

15 HORES PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.675€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

2.010€Allotjament en apartament +18

2.330€Allotjament en família +16

2.830€Allotjament en apartament +18

Habitació doble 
a compartir

Habitació doble 
a compartir

Habitació individual 

Habitació individual 
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Estudia a l’escola recentment renovada de Boston, situada a Kenmore Square, al 

centre de la vibrant vida d’estudiant de Boston. La nostra escola està prop de les 

universitats de Harvard i del Boston’s Public Garden i Fenway Park - la llar dels Red 

Sox de Boston!

     

Malta és una illa situada en 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.

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.795€Allotjament en família Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

2.215€Allotjament en apartament +18

2.510€Allotjament en família +16

3.145€Allotjament en apartament +18

DISSABTE/DISSABTE

DISSABTE/DISSABTE

15 HORES PER SETMANA

15 HORES PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.470€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.595€Allotjament en residència +18

2.095€Allotjament en família +16

2.285€Allotjament en residència +18

Habitació individual

Habitació individual

Habitació compartida 
Bany privat

Habitació compartida 
Bany privat
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Toronto, coneguda com “el món dins d’una ciutat”, és una de les ciutats més segu-

res, emocionants i multiculturals de Nord Amèrica. L’escola té una ubicació immi-

llorable, al bell mig del cor de la ciutat, on es pot accedir al metro o a centenars de 

bars, restaurants, botigues, museus i parcs.

Situada entre l’oceà i les muntanyes, Vancouver, batejada com «la perla del Pacífic», 

és la tercera ciutat més gran de Canadà. La seva espectacular naturalesa, el seu 

ambient cosmopolita i la seva excel·lent qualitat de vida la fan un de les destinacions 

més belles del món. Et rebran amb els braços oberts!

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.320€Allotjament en família Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+18

1.225€Allotjament en família +18

1.770€Allotjament en família +18

1.625€Allotjament en família +18

DISSABTE/DISSABTE

DISSABTE/DISSABTE

20 LLIÇONS PER SETMANA

24 LLIÇONS PER SETMANA

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.520€Allotjament en família Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.390€Allotjament en família +18

2.015€Allotjament en família +16

1.875€Allotjament en família +18

Habitació individual
Sense àpat

Habitació individual
Sense àpat

Habitació individual 
Mitja pensió

Habitació individual 
Mitja pensió
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al Montreal és un lloc increïble per visitar, estudiar i viure. És reconeguda com la 

capital educativa de Canadà, i és la ciutat bilingüe del món més reconeguda. Això 

significa que la seva experiència d’aprenentatge serà totalment immersiva i anirà 

més enllà dels confinis de les aules.

     

DUES SETMANES   

TRES SETMANES   

1.520€Allotjament en família Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió

+16

1.390€Allotjament en família +18

2.015€Allotjament en família +16

1.875€Allotjament en família +18

DISSABTE/DISSABTE

24 LLIÇONS PER SETMANA

Habitació individual
Mitja pensió

Habitació individual
Mitja pensió
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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.
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Demanar pressupost
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A casa del professor programa a mida
El programa d’immersió absoluta en l’idioma. Viure i estudiar a casa del professor.

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 estudiantes.

Professors amb alta capacitació i nivells de vida 

d’acord amb el programa.



15
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