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Londres

El programa residencial de Londres es duu a terme al campus universitari de Goldsmiths College, situat a New
Cross (zona 2 de Londres), molt ben connectat amb el centre de la ciutat.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació individual amb bany privat
Pensió completa
Activitats i visites cada tarda

12-17 ANYS

DIJOUS/DIJOUS

DATES: del 02/07 al 13/08

3 excursions de dia sencer per quinzena

DUES SETMANES

1.905€

TRES SETMANES

2.780€

2 excursions de mig dia per quinzena
5 visites/activitats de matí o migdia per quinzena
Targeta transport 1 i 2
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow i/o Gatwick

Londres

El programa en família de Londres es duu a terme en el Dunstan’s College amb una perfecta connexió en el centre
de la ciutat.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en família en habitació compartida
Pensió completa
5 excursions o visites de mig dia per setmana
1 excursió de dia complet per setmana
Targeta transport inclosa 1-3
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow, Gatwick i/o Stansted
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9-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 05/07 al 16/08
DUES SETMANES

1.560€

TRES SETMANES

2.250€

Oxford

Oxford, cosmopolita i bulliciosa, és famosa a tot el món per la seva universitat i el seu llegat històric. El programa residencial es duu a terme al campus de la Universitat d’Oxford Brookes de Harcourt Hill situat en una zona
espaiosa envoltada de jardins.

15 hores de classes d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació individual amb bany privat
Pensió completa
4 visites per Oxford per quinzena

12-17 ANYS

DIJOUS/DIJOUS

DATES: del 02/07 al 13/08

3 excursions de dia complet per quinzena
Activitats totes les tardes
Material d’estudi i certificat al final del curs

DUES SETMANES

1.975€

TRES SETMANES

2.890€

Targeta transport
Transfer d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow i/o Gatwick

Oxford

Les classes del programa en família es duu a terme en la nostra cèntrica escola. Les famílies, acuradament seleccionades, proporcionen l’autèntica experiència britànica proporcionant una immersió total.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en família en habitació compartida
Pensió completa
3 activitats o visites de matí o migdia per setmana
3 excursions de dia complet per quinzena

12-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 09/08
DUES SETMANES

1.460€

TRES SETMANES

2.100€

Material d’estudi i certificat al final del curs
Targeta transport
Transfer d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow, Gatwick i/o Stansted
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Cambridge

Coneguda per la seva prestigiosa universitat, Cambridge està plena d’història i vida estudiantil. El programa es duu
a terme al Cambridge Lucy Cavendish College i els seus verds voltants on es condensen tant la residència com les
classes, proporcionen un entorn segur i acollidor per als estudiants.

21 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en residència (habitació doble)

12-16 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

Pensió completa
Activitats de tarda tots els dies

DATES: del 28/06 al 09/08

Excursió de dia sencer cada cap de setmana

Cambridge

Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow o Stansted

2.365€

TRES SETMANES

3.085€

Coneguda per la seva prestigiosa universitat, Cambridge està plena d’història i vida estudiantil. El programa es duu
a terme al Cambridge Ridley Hall College, que ofereix totes les comoditats i necessitats i on els estudiants podran
assaborir la vida universitària de la ciutat.

15 o 21 hores de classe d’anglès per setmana (a triar)
Allotjament en residència (gairebé totes habitacions individuals)
Pensió completa
Activitats de tarda tots els dies
Excursió de dia sencer cada cap de setmana
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow o Stansted
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DUES SETMANES

16-19 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 09/08
DUES SETMANES

2.695€

TRES SETMANES

3.465€

Ludlow

Ludlow és una bonica i històrica ciutat en el 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.

15 hores de classe d’anglès general
9 hores d’anglès aplicat a triar entre diferents categories

11-17 ANYS

DIJOUS/DIJOUS

Allotjament en residència en habitació compartida
Pensió completa

DUES SETMANES

Activitats cada tarda i nit
1 excursió de dia sencer

2.450€
3.500€

TRES SETMANES

1 excursió de mig dia
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Birmingham

DATES D’INICI

PREUS
DE LES SETMANES

DUES SETMANES

9/07, 23/07

2.450€

TRES SETMANES

9/07, 16/07

3.500€

Chester

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 en habitació compartida
Pensió completa
2 tardes basades en un projecte per setmana

13-16 ANYS

DIUMENGE/DISSABTE

DATES: del 28/06 al 15/08

1 excursió de mig dia per setmana
2 activitats de mig dia per setmana
2 activitats de nit per setmana
1 excursió de dia sencer en cap de setmana

DUES SETMANES

TRES SETMANES

1.730€
2.370€

Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Manchester o Liverpool
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Brighton

Brighton és la ciutat costanera més de moda. Descoberta per l’aristocràcia britànica fa més de 200 anys, és avui
el punt de trobada preferit pels joves de tot el món. L’escola es troba en Portslade, un barri residencial molt tranquil a 20 minuts del centre de Brighton.

Programa en família
15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en habitació compartida
Pensió completa amb dinar calent

12-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 09/06 al 18/08

Activitats cada tarda i nit entre setmana
2 excursions de dia sencer dissabtes i diumenges
Targeta transport i bus

DUES SETMANES

1.785€

TRES SETMANES

2.390€

Material d’estudi i certificat de nivell
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Gatwick

Programa residencial
15 hores de classe d’anglès per setmana

8-15 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

Allotjament en habitació compartida
Pensió completa amb dinar calent

DATES: del 09/06 al 18/08

Activitats cada tarda i nit entre setmana
2 excursions de dia sencer dissabtes i diumenges
Targeta transport i bus

DUES SETMANES

2.300€

TRES SETMANES

3.170€

Material d’estudi i certificat de nivell
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Gatwick

Torquay

Estudia anglès mentre gaudeixes de la costa del sud d’Anglaterra a Torquay, ciutat catalogada Unesco Global
Geoparks de Regne Unit. L’escola se situa al costat del port, en el districte comercial.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en família en habitació compartida
Pensió completa
4 activitats/ excursions
1 excursió de mig dia
2 activitats de tarda
1 excursió de dia complet

6

Targeta transport
Certificat de final de curs
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Heathrow

13-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 02/08 al 23/08
DUES SETMANES

1.465€

TRES SETMANES

1.955€

Ashford - Kent

Ashford està situat a menys de dues hores amb cotxe de Londres, Guilford i Brighton. A triar entre dos programes,
amb classes i sense classes, aquesta estada residencial es desenvolupa a Grosvenor Hall, al llarg de 50 acres de
terreny on hi ha la residència i les instal·lacions d’aventura i esbarjo.
ENGLISH IN ACTION (amb classes)
15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació compartida
Pensió completa
4 activitats/ excursions

11-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 30/08

1 excursió de mig dia
1 excursió de dia complet
Targeta transport
Certificat de final de curs

DUES SETMANES

1.650€

TRES SETMANES

2.270€

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

ADVENTURE PROGRAM (sense classes)
Allotjament en residència en habitació compartida
Pensió completa
Programa complet d’activitats/excursions
1 excursió de mig dia

11-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 02/08 al 30/08

1 excursió de dia complet
Targeta transport
Certificat de final de curs
Transport d’anada i tornada a l’aeroport de Londres

DUES SETMANES

1.500€

TRES SETMANES

2.100€
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Hastings

Situat a la costa sud, el programa en família de Hastings ofereix un paisatge espectacular, extenses platges,
arquitectura històrica i una mescla equilibrada entre el nou i l’antic. El programa en família es desenvolupa a la
moderna escola situada en el centre de Hastings, dotada d’instal·lacions que faran les delícies dels adolescents.

15 hores de classe d’anglès
Allotjament en família (habitació compartida)

10-17 ANYS

Pensió completa

DISSABTE/DISSABTE

DATES: del 27/06 al 15/08

Material d’estudi i certificat al final del curs
5 activitats i excursions a la tarda
2 activitats de nit
1 excursió de dia complet per setmana
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Gatwick

DUES SETMANES

1.550€

TRES SETMANES

2.150€

Perth - Escòcia

Situat a Perth, al costat dels Highlands escocesos i a una hora d’Edimburg i Glasgow, el Glenalmond College ofereix un entorn privilegiat amb una residència de somni per a viure una experiència única.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en residència

8-17 ANYS

Pensió completa

DATES: del 28/06 al 25/07

2 excursions de dia sencer per setmana
Activitats de migdia i tarda entre setmana
Certificat de final de curs
Transport d’anada i tornada a l’aeroport d’Edimburg.
Disponible pack d’activitats addicionals

PACK D’ACTIVITATS ADDICIONALS
ACTIVITATS
PREUS
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DIUMENGE/DISSABTE

Equitació

Golf

Outdoor adventure

245€/setmana

122€/setmana

65€/setmana

DUES SETMANES

1.580€

TRES SETMANES

2.300€

Edimburg

Edimburg atrau a milers de persones a l’any. És la segona ciutat més visitada del Regne Unit després de Londres.
El programa en família es desenvolupa en el districte portuari de Leith, ple de vida i història. El programa residencial es duu a terme en el Merchiston Castle, una de les 10 escoles top del Regne Unit en un extens campus de 100
acres ple de verd.

Programa en família
15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en habitació compartida
Pensió completa

12-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 14/06 al 16/08

Activitats totes les tardes
1 excursió de dia complet per setmana
5 activitats o visites culturals per setmana

DUES SETMANES

1.750€

TRES SETMANES

2.415€

Certificat de final de curs
Targeta transport
Transport d’anada i tornada a l’aeroport d’Edimburg

Programa residencial
15 hores de classe d’anglès per setmana

12-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

Allotjament en habitació compartida
Pensió completa
Activitats totes les tardes
1 excursió de dia complet per setmana
5 activitats o visites culturals per setmana
Certificat de final de curs

DATES: del 28/06 al 26/07
DUES SETMANES

1.960€

TRES SETMANES

2.740€

Targeta transport
Transport d’anada i tornada a l’aeroport d’Edimburg
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Dublín

Dublín és una capital plena de vida, cultura i història. Nomenada Ciutat de la Literatura de la UNESCO, és una
destinació ideal per a gaudir de verds paratges i viure una experiència educativa única. El programa en família es
realitza al Blackrock College.

15 hores de classe d’anglès
Allotjament en família (habitació compartida)
Pensió completa
Material d’estudi i certificat al final del curs

12-17 ANYS

DISSABTE/ DISSABTE

DATES: del 27/06 al 15/08

3 activitats de mig dia per setmana
1 excursió de mig dia per setmana
1 excursió de dia complet per setmana

DUES SETMANES

1.600€

TRES SETMANES

2.200€

Activitats de tarda tots els dies

Dublín

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Dublín

Dublín és una capital plena de vida, cultura i història. Nomenada Ciutat de la Literatura de la UNESCO, és una
destinació ideal per a gaudir de verds paratges i viure una experiència educativa única. El programa residencial es
realitza a l’University College of Dublin.

15 hores de classe d’anglès
2 seminaris “World of Work” de 2.5 hores per setmana
Allotjament en residència (habitació individual)
Pensió completa
Material d’estudi i certificat al final del curs
3 excursions de dia complet per quinzena
2 visites culturals de mig dia per setmana
1 tour d’orientació per Dublín
Activitats de tarda tots els dies
Tiquet transport inclòs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Dublín
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13-17 ANYS

DISSABTE/ DISSABTE

DATES: del 20/06 al 22/08
DUES SETMANES

1.950€

TRES SETMANES

2.700€

Dublín

Dublín és una capital plena de vida, cultura i història. Nomenada Ciutat de la Literatura de la UNESCO, és una destinació ideal per a gaudir de verds paratges i viure una experiència educativa única. El programa es desenvolupa al
National College of Ireland.

15 hores de classe d’anglès
2 seminaris “World of Work” de 2.5 hores per setmana
Allotjament en residència (habitació individual)
Pensió completa
Material d’estudi i certificat al final del curs
3 excursions de dia complet per quinzena
2 visites culturals de mig dia per setmana
1 tour d’orientació per Dublín

16-21 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 16/08
DUES SETMANES

1.950€

TRES SETMANES

2.750€

Activitats de tarda tots els dies
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Dublín
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AMB CLASSES

Bundoran

Bundoran és un de les millors destinacions a Irlanda. Els seus verds paratges semblen trets de Tolkien i les seves
platges estan recomanades per practicar surf. El programa en família es duu a terme en llars acuradament
seleccionades, a una distància de 5 i 15 minuts de l’escola. Existeixen diverses opcions de programa: English +
Surf, English + Equitació, English + Golf i English + Multi aventura.

15 hores de classe d’anglès
Allotjament en residència o en família (habitació compartida)

11-17 ANYS

Pensió completa

DATES: del 07/06 al 26/07 i

Material d’estudi i certificat al final del curs
5 sessions de surf/equitació/golf/multi aventura

02/08 al 30/08 (excepte Golf del 02/08

1 excursió de dia complet per setmana

al 23/08

Activitats de tarda tots els dies
Trasllat a l’escola a càrrec de la família d’acollida
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Dublín
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DIUMENGE/DIUMENGE

ENGLISH +
EQUITACIÓ

ENGLISH + SURF

DUES SETMANES

1.895€

1.955€

1.955€

1.805€

TRES SETMANES

2.780€

2.830€

2.830€

2.645€

RESIDÈNCIA

ENGLISH + SURF

DUES SETMANES
TRES SETMANES

(12-16 anys)

ENGLISH +
EQUITACIÓ

ENGLISH + GOLF

ENGLISH +
MULTI AVENTURA

FAMÍLIA

(12- 16 anys)

ENGLISH +
MULTI AVENTURA

(12-16 anys)

ENGLISH + GOLF

1.815€

1.875€

1.875€

1.725€

2.660€

2.710€

2.710€

2.525€

(12- 16 anys)

SENSE CLASSES

Bundoran camp

Dos campaments a triar: Surf Camp o Pony Camp.

Allotjament en residència o en família (habitació compartida)
Pensió completa
Material d’estudi i certificat al final del curs

11-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 09/08 al 30/08

10 sessions de surf o d’equitació
1 excursió de dia complet per setmana
Activitats de tarda tots els dies
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Dublín

FAMÍLIA

SURF CAMP

PONY CAMP

DUES SETMANES

2.005€

2.095€

RESIDÈNCIA

SURF CAMP

PONY CAMP

DUES SETMANES

1.925€

2.015€
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Malibu

MALIBU - LAS VEGAS

Vine i experimenta l’autèntic estil californià a Malibú, una de les ciutats més belles dels Estats Units i escapa’t a
Las Vegas. El programa es desenvolupa a la Pepperdine University.

15 hores de classes d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació compartida
Pensió completa
Activitats cada tarda

12-22 ANYS

DIJOUS/DIMECRES

DATES D’INICI: 02/07, 16/07

5 excursions de dia sencer per quinzena
Autobús privat per a tota la durada del tour

DOS SETMANES

2.870€

Material d’estudi i certificat al final del curs
Trasllat d’anada a l’aeroport de Los Angeles i tornada a l’aeroport de Las Vegas
Tour de 4 dies pel Gran Canyon, Las Vegas amb un sopar al Hard Rock Cafè i Zion National
Park amb allotjament en residència/hotel

Malibu

Material d’estudi i certificat al final dels curs

MALIBU - SAN FRANCISCO - MONTERREY

Gaudeix la vida californiana amb excursions a San Francisco i Monterrey. Una oportunitat única per a descobrir els
Estats Units des d’una ubicació exclusiva. El programa es desenvolupa a la Pepperdine University.

15 hores de classes d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació i bany compartit
Pensió completa
Activitats cada tarda

12-22 ANYS

DIJOUS/DIMECRES

DATES D’INICI: 02/07, 16/07

5 excursions de dia complet per quinzena
Tour de 4 dies per Santa Barbara Monterey i San Francisco amb allotjament
Material d’estudi i certificat al final del curs
Trasllat d’anada a l’aeroport de Los Angeles i tornada a l’aeroport de San Francisco
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DOS SETMANES

2.870€

Palm beach

PALM BEACH - FLORIDA

El programa de Florida es desenvolupa al campus de la Keiser University, en el comtat de Palm Beach. Un entorn
envoltat de palmeres, plantes tropicals, llacs i a menys de 15 minuts de les espectaculars platges de l’àrea.

15 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació compartida
Pensió completa
Activitats cada vespre
Activitats i excursions tots els dies
3 excursions de dia complet per quinzena

12-22 ANYS

DIMARTS/DILLUNS

DATES D’INICI: 30/06, 07/07, 14/07
21/07, 28/07
DOS SETMANES

2.550€

6 excursions de mig dia per quinzena
Material d’estudi i certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Miami

Nova York

NOVA YORK - NIAGARA FALLS - TORONTO

Aquest programa es desenvolupa al campus de la William Paterson University, en el districte de Paterson/Wayne,
Nova Jersey, envoltat de parcs i boscos, amb excursions freqüents a Nova York i tres dies d’estada final a Toronto.

15 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació i bany compartit
Pensió completa
Activitats totes les tardes

12-22 ANYS

DIJOUS/DIMECRES

DATES D’INICI: 02/07, 16/07, 30/07

5 excursions de dia complet a Nova York
Nova York Citypass inclòs amb entrades a visites locals

DOS SETMANES

2.460€

1 excursió de dia complet a Woodbury Premium Outlet
3 dies a Toronto i Niagara Falls amb allotjament en pensió completa
Material d’estudi i certificat al final del curs
Busos privats per a tots els trasllats i excursions
Trasllat d’anada a l’aeroport de Nova York (JFK) i tornada a l’aeroport de Toronto
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NOVA YORK - LANCASTER - BALTIMORE - WASHINGTON

Nova York

Aquest programa es desenvolupa al campus de la William Paterson University, en el districte de Paterson/Wayne,
Nova Jersey, envoltat de parcs i boscos, juntament amb un tour final de 3 dies amb excursions a Lancaster, Baltimore i Washington.

15 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència en habitació i bany compartit
Pensió completa
Activitats totes les tardes

12-22 ANYS

DIJOUS/DIMECRES

DATES D’INICI: 02/07, 16/07, 30/07

5 excursions de dia complet a Nova York
Nova York Citypass inclòs amb entrades a visites locals

DOS SETMANES

2.460 €

1 excursió de dia complet a Woodbury Premium Outlet
3 dies de tour per Lancaster, Baltimore i Washington amb allotjament en pensió completa
Material d’estudi i certificat al final del curs
Busos privats per als trasllats i excursions
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Nova York (JFK)

Nova York

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 la bullícia 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 (habitació compartida)
Pensió completa
5 activitats i visites a la tarda

13-17 ANYS

DIUMENGE/ DISSABTE

DATES: del 28/06 AL 08/08

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 de Nova York (JFK i LaGuardia)

16

DUES SETMANES

2.590€

TRES SETMANES

3.750€

Nova York

Gaudeix de la ciutat que mai dorm amb el nostre programa residencial en el Barnard College en la famosa Universitat de Columbia, en el cor de la ciutat.

18 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència amb habitació compartida
Pensió completa
Activitats o excursions cada tarda

13-19 ANYS

DIUMENGE/DISSABTE

DATES: del 28/06 al 08/08

Visites i excursions tots els dies
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Nova York (JFK o LaGuardia)

DUES SETMANES

2.570€

TRES SETMANES

3.570€

Ranxo USA

Aquest programa és una oportunitat única d’experimentar la vida d’una granja o un ranxo de l’Amèrica rural. Consisteix a viure unes setmanes amb una família i participar en les activitats diàries de les granges o ranxos.

Allotjament en família (pensió completa)
Excursions els caps de setmana

15-26 ANYS

JULIOL I AGOST

Trasllat a l’aeroport d’anada i tornada

DUES SETMANES

1.180€

TRES SETMANES

1.280€
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Descobreix els EUA

Descobreix l’autèntica vida estatunidenca convivint amb una família nord-americana. Diverses destinacions a triar
entre: Denver, Kansas City, Minneapolis, Salt Lake City, Spokane, etc. (consultar altres destinacions).
PROGRAMA EN FAMÍLIA
Allotjament en família (pensió completa)
Trasllat a l’aeroport d’anada i tornada
Opció de American Buddy (per cost addicional de 150€/setmana)

14-18 ANYS

JULIOL I AGOST

Opció de participar en activitats, campaments, etc. personalitzats sota cost addicional
DUES SETMANES

1.650€

TRES SETMANES

1.850€

També pots gaudir d’aquests programes en Sacramento, Sant Diego i San Francisco.
PROGRAMA EN FAMÍLIA
Allotjament en família (pensió completa)
Trasllat a l’aeroport d’anada i tornada
Opció de American Buddy (per cost addicional de 150€/setmana)

14-18 ANYS

JULIOL I AGOST

Los Angeles

Opció de participar en activitats, campaments, etc. personalitzats sota cost addicional
DUES SETMANES

1.850€

TRES SETMANES

2.150€

La nostra residència es troba en el comtat d’Orange, al campus de la Califòrnia State Fullerton University.

18 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència
Pensió completa de dilluns a divendres. Brunch els dissabtes i brunch i sopar diumenges.
Activitats o excursions cada tarda
1 excursió de dia complet per setmana
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Los Angeles
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A PARTIR DELS 15 ANYS

DIUMENGE/DISSABTE

DATES D’INICI:
21/06, 28/06, 05/07, 12/07
TRES SETMANES

4.155€

Los Angeles

Viu l’experiència de la Costa Oest en el barri de Glendora, al peu de les muntanyes de Sant Gabriel. El programa en
família es desenvolupa al campus del Citrus College, situat a escassos metres del centre de Los Angeles.

18 hores d’anglès per setmana
Allotjament en família
Mitja pensió de dilluns a divendres. Brunch els dissabtes i brunch i sopar diumenges
A PARTIR DELS 15 ANYS

Activitats o excursions cada tarda
1 excursió de dia complet per setmana

DIUMENGE/DISSABTE

DATES D’INICI:
21/06, 28/06, 05/07, 12/07
19/07, 26/07, 02/08, 09/08

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Los Angeles

TRES SETMANES

3.910€

Campaments especialitzats
18 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència
Pensió completa de dilluns a divendres. Brunch els dissabtes i brunch i sopar diumenges
Activitats o excursions cada tarda
1 excursió de dia complet per setmana
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

ACTIVITATS

DATES D’INICI

UBICACIÓ

PREU 3 SETMANES

Surf Camp (+15 anys)

21/06, 28/06, 05/07, 12/07

Los Angeles

4.155€

Cinema Camp (+16 anys)

21/06, 12/07

Los Angeles

4.130€

Acting Camp (+15 anys)

23/06, 14/07

Los Angeles

4.130€

Computer Science Camp (+12
anys)

21/06, 12/07

Los Angeles

4.390€

Basketball Camp (+ 15 anys)

28/06, 05/07, 12/07

Boston

3.810€
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Boston

El nostre programa residencial d’estiu a Boston es duu a terme al campus del Fisher College, situat a Beacon St.,
una de les artèries centrals de la ciutat, cèntrica i plena de vida.

18 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència
Pensió completa de dilluns a divendres. Brunch els dissabtes i brunch i sopar diumenges
Activitats o excursions cada tarda
1 excursió de dia complet per setmana

A PARTIR DE 15 ANYS

DIUMENGE/DISSABTE

DATES D’INICI: 21/06, 28/06, 05/07
12/07, 19/07
TRES SETMANES

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Boston (Logan Intl. BOS)

3.950€

Boston

El programa en família se situa a l’àrea del parc de Boston Common, situat en el centre de la ciutat.

18 hores d’anglès per setmana
Allotjament en família
Mitja pensió de dilluns a divendres. Brunch els dissabtes i brunch i sopar els diumenges.
Activitats o excursions cada tarda

A PARTIR DE 15 ANYS

DIUMENGE/DISSABTE

DATES D’INICI: 19/07, 26/07

1 excursió de dia complet per setmana
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Boston (Logan Intl. BOS)
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TRES SETMANES

3.650€

Toronto

Toronto, coneguda com “el món dins d’una ciutat”, és una de les ciutats més segures, emocionants i multiculturals
de Nord Amèrica. L’escola té una ubicació immillorable, enmig 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

10-17 ANYS

DATES: del 27/06 al 15/08

Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Toronto

Toronto

DISSABTE/DISSABTE

DUES SETMANES

1.570€

TRES SETMANES

2.250€

El programa residencial de Toronto es desenvolupa a la Chestnut Residence.

15 hores de classes d’anglès per setmana
Allotjament en residència (habitació compartida)

13-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

Pensió completa
5 activitats/excursions entre setmana
2 excursions de dia complet en cap de setmana
Activitats vespertines tots els dies a la residència
Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Toronto

DATES: del 28/06 al 09/08
DUES SETMANES

2.360€

TRES SETMANES

3.200€
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Vancouver

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 a viure, segons diversos índexs internacionals, i el lloc ideal per a experimentar la intensitat d’una ciutat jove (té solament 131 anys) i avantguardista
juntament amb bellíssims paisatges a minuts de distància.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en família (habitació individual)
Pensió completa
5 activitats de mig dia cada tarda

13 A 17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 21/06 al 09/08

1 excursió de dia complet en cap de setmana

DUES SETMANES

1.750€

TRES SETMANES

2.275€

Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Vancouver

Vancouver

El programa residencial es duu a terme al campus de la universitat de British Columbia.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en residència (habitació individual)
Pensió completa
5 activitats o excursionscada tarda de dilluns a divendres
5 Activitats cada nit de dilluns a divendres

10 A 17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 09/08
DUES SETMANES

2.660€

TRES SETMANES

3.650€

2 excursions de dia complet en cap de setmana
Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Vancouver
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Mont-real

Mont-real és una ciutat única, una ciutat on la llengua i la cultura es troben, 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 a aprendre anglès i submergir-te en una aventura cultural.

15 hores d’anglès o francès per setmana
Allotjament en família (habitació individual)
Pensió completa
5 excursions de mig dia per setmana

13-17 ANYS

DATES: del 21/06 al 09/08

1 excursió de dia complet per setmana
Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Mont-real

Mont-real

DIUMENGE/DIUMENGE

DUES SETMANES

1.750€

TRES SETMANES

2.275€

15 hores d’anglès o francès per setmana
Allotjament en residència (habitació doble)
Pensió completa
Activitats de tarda tots els dies
2 excursions de mig dia per setmana
2 excursions de dia complet per setmana
Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Mont-real

8-17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 02/08
DUES SETMANES

2.275€

TRES SETMANES

3.050€
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Malta

Malta és una illa situada sobre les cristal·lines aigües de la mar Mediterrània, amb un caràcter únic. Malta pot
oferir als estudiants una experiència d’immersió total en un ambient càlid i relaxat.

15 hores de classe d’anglès per setmana
Allotjament en famíli o residència (habitació compartida)

14 A 21 ANYS

Pensió completa

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 16/08

Excursions o activitats cada tarda
Activitats cada nit
1 excursió de dia complet
Material d’estudi i certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport

FAMÍLIA

PREUS SETMANES

RESIDÈNCIA

PREUS SETMANES

DUES SETMANES

1.465€

DUES SETMANES

1.685€

TRES SETMANES

2.105€

TRES SETMANES

2.400€

Budapest

El campus de Budapest ofereix la possibilitat als estudiants de descobrir la vida en un país diferent mentre parlen
anglès en un entorn completament internacional i original.

15 hores d’anglès per setmana
Allotjament en residència (habitació compartida)
Pensió completa
5 excursions de mig dia per setmana
2 activitats de tarda per setmana
1 excursió de dia complet per setmana
Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Budapest
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14 A 17 ANYS

DISSABTE/DISSABTE

DATES: del 04/07 al 18/07
UNA SETMANA

625 €

DUES SETMANES

1.050€

Brisbane, Austràlia

Austràlia ofereix l’oportunitat d’estudiar anglès mentre exploren els llocs més emblemàtics. Al viure amb família

Integració en una escola a Cairns, Austràlia

d’acollida tant la immersió lingüística com la cultural, és total.

15 hores d’anglès per setmana
Allotjament en família (habitació individual)
Pensió completa
5 excursions de mig dia per setmana

13 A 17 ANYS

DIUMENGE/DIUMENGE

DATES: del 28/06 al 09/08

1 excursió de dia complet per setmana
Material d’estudi i Certificat al final del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de Brisbane

DUES SETMANES

2.050 €

TRES SETMANES

2.750 €

Estudia en una autèntic high school Australià amb aquest programa. Aprendràs anglès, realitzaràs excursions els
caps de setmana i un school buddy t’acompanyarà durant la teva estada.

Allotjament en família
Pensió completa
Sessions d’integració
Sesions de conversa de 2-3 hrs, 3 vegades en semana (si el nivel és molt baix)
3 activitats/excursions els caps de setmana (incloent Cairns Esplanada Lagoon, Aqua Parks,
Great Barrier Reef)

14 A 17 ANYS

DIUMENGE/DISSABTE

DATES: del 12/07 al 08/08
QUATRE SETMANES

3.600 €

Certificat de finalització del curs
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport.
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Integració en una escola a Sud Àfrica

Ciutat del Cap ha estat anomenada una de les ciutats amb més turisme del món des de les seves famoses muntanyes fins a l’oceà passant per boscos enormes, ofereix un munt d’activitats exteriors i excursions. Al programa
hi ha alumnes de tot el món, es per això que els alumnes s’enriqueixen no només de la cultura sud africana sinó
també de la dels seus companys.

Allotjament en família d’acollida (pensió completa)
Immersió escolar en una escola pública de Ciutat del Cap (CapeTown) – Sud-Àfrica.
Assegurança mèdica
Suport per part de la organització africana i del BAI
Transport d’anada i tornada a l’aeroport
2 dies d’orientació del programa
L’oportunitat de participar en un programa de voluntariat durant el període escolar.

1 mes:
de l’1 de juliol al 1 d’agost
1 trimestre:
de l’1 de juliol al 19 de setembre
UN MES

2.800 €

UN TRIMESTRE

5.300 €

Integració en una escola a Austràlia o Nova Zelanda
DEMANAR PRESSUPOST
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Casa del 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.

PROGRAMES A MIDA DEMANAR PRESSUPOST
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Curs per a Adults

Tenim una gran varietat de cursos per a adults al Regne Unit, Irlanda, als Estats Units i al Canadà. Allotjament tant
en família, residència, hotel, etc. Cursos de diferent durada i hores lectives setmanals. Demana pressupost.

Regne Unit
2 setmanes amb allotjament en família amb 21 hores setmanals des de 1.240€

LONDRES, CHESTER, BRISTOL, PORTSMOUTH, OXFORD, EDIMBURG

Irlanda
2 setmanes amb allotjament en família (mitja pensió) amb 15 hores setmanals des de 1.125€

CORK, DUBLIN, GALWAY

Estats Units
2 setmanes amb allotjament en família (mitja pensió) amb 15 hores setmanals des de 1.550€

NOVA YORK, LOS ANGELES, BOSTON, SAN FRANCISCO

Canadà
2 setmanes amb allotjament en família (mitja pensió) amb 15 hores setmanals des de 1.280€

TORONTO, VANCOUVER, MONT-REAL

Austràlia, Malta, Sud Àfrica...
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