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Programes Singulars

Anglès en una nació costanera i càlida. Una societat que viu en ocasions ancorada als anys 
cinquanta del segle passat, amb el seu aire britànic i colonial.

Situada al cor de la ciutat, en una de les zones més comercials, la nostra escola a Malta 
està modernament dissenyada i compta amb àmplies instal·lacions. Alberga cada any a 
estudiants de tot el món, de manera que es pot gaudir d’un ambient internacional.

A més de les destinacions en grup, oferim destinacions singulars en les que l’estudiant, en lloc de viatjar amb companys espanyols, viatja 
sol, el que li permet fomentar la seva independència, maduresa i responsabilitat, fent l’experiència encara més enriquidora, podent 
escollir entre una gran varietat de programes com integracions, cursos plurilingües ... en múltiples països i destinacions úniques.

San Diego és una de les principals destinacions turístiques de Califòrnia. Una ciutat plena 
d’atractius on es percep la multiculturalitat tan característica d’Estats Units.

Situat en una zona cèntrica i de fàcil accés en transport públic, Mission Valley és un campus 
modern i molt ben equipat, amb wifi a tot l’edifici i àmplies zones de descans i esbarjo.

La perla de l’Est, una preciosa i vibrant ciutat cultural, designada per la UNESCO com la 
primera ciutat anglesa de la literatura, deixant a la llum el seu enorme potencial cultural. 

El programa d’integració és una oportunitat per a barrejar-se amb estudiants britànics, 
assistint amb ells a classe com un alumne més. És una experiència doblement enriquidora, 
ja que milloren el seu nivell d’anglès alhora que aprenen a través d’un sistema educatiu 
totalment diferent. 

Gaudeix de la tradicional Anglaterra amb una de les vistes més impressionants de la Costa 
Juràssica, badies amagades, platges, penya-segats i les múltiples activitats i serveis que 
ofereix.

Acreditada pel British Council, la nostra escola de Southbourne, amb anys d’experiència en 
l’ensenyament de l’anglès i àmplies i modernes instal·lacions, compta amb tot el necessari 
per gaudir al màxim d’aquesta experiència.

La ciutat bilingüe més gran del món, Montreal, té un encant europeu, a més d’una rica vida 
cultural, resultat del seu doble origen, francès i britànic amb una barreja única de les dues 
cultures.

A la nostra escola, un ampli i modern edifici, situat en ple centre de la ciutat, tindràs 
l’oportunitat de conviure amb estudiants d’arreu del món.

MALTA - Programa en residència  -

SAN DIEGO - Programa en família  -

INTEGRACIÓ A NORWICH  - Programa en família -

SOUTHBOURNE - Programa en família  -

MONT-REAL - Programa dual (família / residència) -

CONSULTAR PREUS I DATES
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Segons la nostra experiència, no hi ha cap tipus d’allotjament 
perfecte, sinó un més adequat per a cada perfil d’estudiant 
i que alhora canvia segons la seva evolució. Així doncs, 
l’allotjament en una residència és l’opció perfecta per als 
estudiants més joves que viatgen per primer cop i que 
necessiten sentir-se recolzats pels seus companys i monitors.

Aquest allotjament és també l’opció ideal per a estudiants 
que desitgin conviure en un ambient cosmopolita i 
internacional, ja que en la majoria dels casos conviuran amb 
estudiants internacionals durant 24 hores, fet que afavoreix 
la pràctica de l’idioma, el respecte per altres cultures i la 
tolerància amb la convivència.
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QUe iNcLoU eL ProGrAMA eN resiDÈNciA?*

Curs des de tres hores diàries d’anglès de dilluns a divendres

Allotjament en residència en règim de pensió completa 
(hab. individual/ compartida segons destinació)

Vol  i/v des dels aeroports establerts**

Trasllats des de i fins aeroports en destinació

Totes  les activitats i visites programades tant de tarda com de nit

Materials didàctics per a les classes

Certificat d’anglès d’acord amb el MCERL

Assegurança de viatge

Assistència d’ un monitor  durant tota l’estància

Tots els vols d’estiu inclouen maleta facturada 

Regal  promocional

* Per a més informació consultar especificacions pròpies de cada destinació

¿Per QUÈ escoLLir UN ProGrAMA
AMb ALLoTJAMeNT eN resiDÈNciA?
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**Cost  base del vol  per a aquest  catàleg 300 € sense maleta
 (correspon al cost  mitjà de vols de l’any anterior)
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N Per QUÈ escoLLir UN 
ProGrAMA AMb  
ALLoTJAMeNT eN fAMÍLiA?

APRENENTATGE. Amb la teva família 
amfitriona aprendràs l’idioma i exprimiràs 
l’experiència al màxim. A més, podràs conèixer 
altres costums i estils de vida que t’ajudaran a 
desenvolupar la teva competència intercultural 
i a enriquir-te interiorment.

EXPERIÈNCIA. Les famílies amfitriones 
que es dediquen a allotjar alumnes estrangers 
són famílies experimentades i reconegudes 
per la seva afabilitat i la comoditat que 
transmeten als seus hostes, ja que els accepten 
completament a les seves llars i els fan sentir 
com un membre més de la família.

Curs des de tres hores diàries d’anglès  de dilluns a divendres

Allotjament en família amfitriona en règim de pensió completa

Vol  i/v des dels aeroports establerts **

Trasllats des de i fins els aeroports en destinació

Totes les activitats i visites programades

Materials didàctics per a les classes

Certificat d’anglès d’acord amb el MCERL

Assegurança de viatge

Assistència d’ un monitor durant tota l’estància

Tots els vols d’estiu inclouen maleta facturada 

Regal promocional

QUÈ iNcLoU eL ProGrAMA eN fAMÍLiA?*

FA
M

ÍL
IA

SEGURETAT. És un avantatge saber que 
pots contar amb el suport de la teva família 
amfitriona, que sempre estarà disponible per  
ajudar-te. 

COMODITAT. Les cases de les famílies 
amfitriones disposen de bones instal·lacions, 
situades en zones tranquil·les i normalment ben 
comunicades ja que els alumnes a l’estiu solen 
utilitzar el transport públic.

Conviure amb una família amfitriona segueix 
sent una de les millors formes d’integrar-se 
en un país i d’aprendre l’idioma. A més, és 
sense cap mena de dubte una opció ideal per 
una immersió real tant en l’idioma com en la 
cultura.

Tenim al nostre abast una àmplia i cuidada 
selecció de famílies, totes elles experimentades 
i de confiança, ja que treballen amb nosaltres 
en diferents programes durant tot l’any.

* Per a més informació, consultar especificacions pròpies de cada destinació.
**Cost base del vol per aquest catàleg 300 € sense maleta
 (segons  el cost mitjà de vols de l’ any anterior)
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PreUs

Swanage

Swanage es troba a la regió de Dorset, al sud d’Anglaterra, i és una petita ciutat de només 
10.500 habitants. Durant el període estival, aquesta ciutat s’omple de turistes, tant 
d’estudiants estrangers com de famílies angleses que estiuegen a la zona. La ciutat és plena 
de vida amb multitud de zones verdes i parcs, a més de la platja que és l’eix de vida de la ciutat 
en aquests mesos. Swanage presenta l’oportunitat de descobrir Anglaterra en la seva versió 
més única i fer-ho també d’una manera segura i tranquil·la, allunyada de les grans ciutats, el 
que fa que sigui una destinació ideal per a estudiants joves i primeres experiències.

En aquesta destinació disposem d’un programa de tennis, golf, hípica, watersports, aventures, 
i acadèmic cultural, un programa molt complet per a tot tipus d’estudiants.

S p e c i a l  f a c t S 

Àmplia barreja internacional

Gran programa esportiu

Famílies a distància a peu de l’escola

Escull entre família i residència

Servei mèdic al centre

La millor qualitat-preu 

A L L O T J A M E N T ( Fa m í l i a i  r es idènc i a) .  En el cas 
de Swanage podràs allotjar-te a la residència del campus, en la que 
conviuen alumnes de 60 nacionalitats diferents, en règim de pensió 
completa amb menjades a la pròpia cantina del centre. També 
disposem d’ allotjament amb famílies amfitriones per a majors de 13 
anys, en habitacions dobles o individuals en règim de pensió completa, 
tot i que les menjades també seran a la cantina del centre. Les famílies 
són selecciones cuidadosament per la nostra coordinadora local i 
solen situar-se bastant a prop de l’escola, a uns 10-20 minuts caminant 
com a màxim.

FAMÍLIA O RESIDÈNCIA
2 setmanes........ 2.780 €
3 setmanes........ 3.345 €
4 setmanes........ 3.930 €

C E N T R E .  Harrow House, la nostra escola de Swanage té més de 
35 anys d’experiència com a escola i ha obtingut nombroses mencions 
de qualitat, així com la acreditació d’institucions molt respectades en 
l’ensenyament de l’anglès, com el British Council.

L’escola està situada al centre de la localitat, en una privilegiada 
situació elevada des d’on es pot contemplar tota la badia. Té a l’abast 
un campus propi amb tot tipus d’instal·lacions esportives (piscina 
coberta, pavelló esportiu, pistes de tennis), així com modernes aules 
totalment equipades, biblioteca, sales d’informàtica i tota una sèrie 
d’instal·lacions auxiliars que marquen la diferència amb altres 
centres, per exemple també té una infermeria pròpia, teatre o sala de 
projeccions. 

   

Anys
8 -18

Clima 
Temperat

Escola 
Internacional

Allotjament
família/residència

(habitació compartida)

Excursions
Londres, Oxford...

Vol
Inclòs

Harrow House

DATES DE SORTIDA
ÚLTIMA QUINCENA DE JUNY
1 DE JULIOL 
15 DE JULIOL
29 DE JULIOL

 *Preus fins el 16 d’ abril, taxes de vol incloses. (Suplement per a reserves posteriors a la data)

 

L’eXPeriÈNciA QUe cAMbiArÀ LA TeVA ViDA
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PreUs*

A L L O T J A M I E N T. Un dels grans avantatges d’aquest indret 
és que els estudiants podran escollir entre 2 opcions d’allotjament: 
estar-se amb una família o viure en una residència durant l’estància.

OPCIÓ FAMÍLIA: L’allotjament en host family és ideal pels 
estudiants que desitgin emprendre cursos d’anglès i submergir-
se en una cultura diferent. Les famílies irlandeses són càlides amb 
els estudiants, molt experimentades en l’acolliment d’alumnes 
internacionals i estan escollides en les zones pròximes de la ciutat a 
una distància mitja de 35 minuts. Un altre dels punts destacats del 
programa és la seguretat que proporciona als estudiants que els 
recullin cada dia i els portin al col·legi en transport privat. 

C E N T R E .  Aquest exclusiu programa porta en marxa amb 
gran èxit des de fa 20 anys i s’ha convertit en un dels programes 
junior d’estiu amb millor reputació d’Irlanda. L’escola, ubicada 
a Rathmines, és un col·legi privat d’educació secundària amb 
instal·lacions variades per a la pràctica de múltiples activitats 
esportives.

OP C IÓ R E S I DÈ NC I A .  L’opció residència és una opció ideal 
per aquells que desitgin endinsar-se en l’entorn cultural de la 
capital irlandesa i relacionar-se amb estudiants internacionals. 
Convenientment situada, a una distància molt curta del centre, 
la nostra residència Trinity College és un modern campus amb 
capacitat per a més de 300 estudiants. Ofereix habitacions 
compartides, i les seves magnífiques instal·lacions atorguen tot 
tipus de facilitats per als estudiants, ja que té molts serveis: sales 
modernes i lluminoses per el temps de lleure, restaurant, cafeteria, 
zones verdes, àmplies instal·lacions esportives i accés a wifi en tot 
l’edifici. En aquest cas, a més, les classes s’imparteixen en el propi 
campus del Trinity.

Dublín

Viu una experiència inoblidable a la ciutat del trèvol i els Leprechauns, una ciutat de 
conte. A la capital de la República d’Irlanda i una de les capitals culturals d’Europa, 
podràs aprofitar al màxim la teva estància, millorant el teu anglès i integrant-te entre els 
irlandesos, gent molt afable que gaudeix d’una qualitat de vida superior a la de molts dels 
grans països europeus.

Visitaràs el famós Trinity College i Phoenix Park, el parc més gran entre els parcs de les 
diferents ciutats europees i podràs veure molts més monuments i llocs emblemàtics, a més 
d’una sèrie d’activitats que faran de la teva estància a Dublín una experiència memorable.

S p e c i a l  f a c t S
Gran barreja internacional

Transport privat diari a les famílies 

2 excursions de dia complet 
(dissabte/diumenge)

Famílies 100 %  de confiança

La millor qualitat – preu                                     

   

Anys
12-18

Clima 
fred

Escola 
Internacional

Allotjament
família

(habitació compartida)

Excursions
Howth, Bray, Kilkenny…

Vol 
Inclòs

VerDe QUe Te QUiero VerDe

FAMÍLIA 
2 setmanes.... 2.590 €
3 setmanes.... 3.130 €

RESIDÈNCIA
2 setmanes.... 2.990 €
3 setmanes.... 3.690 €

SORTIDES 1 I 14 DE JULIOL
TAMBÉ A L’ AGOST I, PER 100€ MENYS!

*Preus fins el 16 d’ abril, taxes de vol incloses.  
(Suplement per a reserves posteriors a la data)



8  Estiu 2018

Hastings
   

Anys
12-18

Clima 
Temperat

Centre
Multi aprenentatge

Allotjament
família

(habitació compartida)
Excursions 
Londres i Brighton

Vol 
Inclòs

A L L O T J A M E N T.  Les famílies amb les que treballem a Hastings 
responen a un cuidat procés de selecció que s’ha vist referendat per 
les enquestes de qualitat dels nostres alumnes. Són famílies càlides, 
amb experiència en el tracte amb estudiants de totes les edats. A més, 
un altre dels punts forts de Hastings com a destinació és que moltes 
de les famílies es troben pròximes a l’escola.

C E N T R E .  Les classes a Hastings es duen a terme en un modern 
College amb aules àmplies i lluminoses, sales comunes per a les 
estones lliures i un staff experimentat i atent en el tracte amb els 
estudiants. No hi ha dubte de que és l’entorn perfecte per a iniciar-se 
en aquest tipus d’experiències.

Si ets dels que els agrada el sol i la costa, Hastings és la millor opció. Aquesta ciutat 
mil·lenària de caràcter turístic, per la qual han passat desenes de grups nostres, ofereix 
una gran varietat d’activitats, des d’esportives fins a visites culturals per la zona.

Entre d’altres atraccions, podràs gaudir d’unes vistes espectaculars de la ciutat a l’East 
Hill Cliff Railway, o submergir-te en la història d’aquesta ciutat pesquera, passejant pel 
seu casc històric i visitant museus que et guiaran en un viatge per la vida dels pescadors 
locals. Tot això, juntament amb l’estància en una família amfitriona, et permetrà assaborir 
al màxim l’ambient anglès més clàssic.

S p e c i a l  f a c t S 

Classes per projectes

Famílies properes al centre

La millor qualitat – preu

Abonament de transport inclòs

Internacionalitat mínima

resPirA LA TrANQUiLiTAT D’UN PobLe ANGLÈs 

FAMÍLIA
2 setmanes........ 2.295 €

PreUs* 

SORTIDA 1 DE JULIOL

*Preus fins el 16 d’ abril, taxes de vol incloses.  
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)
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Canterbury
   

Anys
9-18

Clima 
Temperat

College 
Privat

Allotjament
família/residència

(habitació compartida)

Excursions  
Londres i Dover Castle

Vol 
Inclòs

A L L O T J A M E N T
OPCIÓ FAMÍLIA: Les famílies amb les que comptem a Canterbury 
són totes de reconeguda experiència en l’acolliment d’estudiants 
internacionals, amb veritable vocació i que fan de l’estància quelcom 
enriquidor per a l’educació de l’alumne. Això és sense cap mena de 
dubte la millor garantia de qualitat.

OPCIÓ RESIDÈNCIA: Canterbury ofereix allotjament al propi 
campus en habitació individual amb uns estàndards que són 
pràcticament únics al sector, en un campus compacte amb tot el que 
un grup d’alumnes pugui necessitar sense desplaçar-se. Aquesta 
destinació pot considerar-se com una de les més còmodes i segures 
degut al transport diari privat de les famílies per tal d’assegurar el 
benestar dels joves estudiants. 

C E N T R E .  La nostra escola a Canterbury compta amb unes 
estupendes instal·lacions amb àmplies i lluminoses aules, utilitzant 
les últimes tecnologies de la comunicació i tots els serveis que 
precisa l’aprenentatge com ho entenem nosaltres: estudiats 
programes formatius, utilitats on-line i  wifi integral.

Canterbury és un dels indrets més màgics que es poden visitar. Nascuda fa més de dos mil 
anys al sud-est d’Anglaterra, a 90 quilòmetres de Londres, és la ciutat més segura per als 
estudiants. Això, juntament amb el seu clima temperat, la converteixen en una destinació 
perfecta per a una estància còmoda, ja que es poden compaginar perfectament les classes 
amb tota una sèrie de visites culturals.

Gaudir de Canterbury és sinònim de gaudir de la bellesa dels seus carrers i racons 
medievals o de la seva imponent catedral gòtica, declarada Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, que et permetrà reviure l’ambient d’un característic poble medieval.

S p e c i a l  f a c t S 

Instal·lacions universitàries 

de primera qualitat

Programa molt acadèmic

Transport privat diari de les famílies 

Gran barreja internacional

DescobreiX L’eNcANT QUe s’AMAGA AL 
NosTre DesTÍ MÉs MeDieVAL

PreUs*

FAMÍLIA O RESIDÈNCIA
2 setmanes...... 2.725 €
3 setmanes..... 3.275 €

*Preus fins el 16 d’ abril, taxes de vol incloses. 
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)

SORTIDA 1 DE JULIOL
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Anys
10 -18

Clima 
Temperat

College 
Privat

Allotjament
residència

(habitació compartida)

Excursions  
Londres, Thorpe Park

Vol 
Inclòs

Rugby
rUGbY No NoMÉs És UN esPorT

A L L O T J A M E N T.  El campus, compost per 7 tradicionals 
boarding houses, compta amb habitacions compartides, bany comú 
i les més noves instal·lacions per a fer que se sentin com a casa. Les 
menjades es realitzen al propi campus en un menjador central. 
Sempre acompanyats per la calidesa del staff natiu i els nostres 
monitors, la seguretat caracteritza al campus com una magnífica 
opció per a una primera mobilitat.

C E N T R E .  Rugby School és un campus ubicat al cor d’ Anglaterra. 
Situat a 80 milles de Londres i a menys d’ una hora de Birmingham, és 
l’entorn perfecte per a gaudir d’un ambient d’allò més multicultural. 
Format per un personal encantador i sempre disposat a ajudar, 
Rugby School posseeix les més modernes instal·lacions i podràs 
practicar diversos esports en els seus camps de cricket, futbol, tennis 
i per suposat...presumeix d’haver practicat rugby als millors fields!

Explora els orígens d’aquest famós esport a la ciutat de Rugby en la que habiten 70000 
persones i que està situada al comptat de  Warmickshire. Només a 45 minuts de Londres, 
aquest acollidor destí brinda als nostres intrèpids viatgers el millor dels ambients 
estudiantils, ja que són varis els col·legis i residències que el situen com una gran aposta 
per a una estància al país. 

Al 1823, William Webb  trencava les regles en un partit de futbol a l’ Escola de Rugby, 
esdevenint el naixement d’un dels esports més mil·lenaris del món. T’agradaria descobrir 
més sobre la seva història? 

Vine a conèixer les seves escoles més famoses i amara’t de la història que envolta la ciutat.

S p e c i a l  f a c t S

Gran barreja internacional

Excursions de dia complet 
(Dissabte/diumenge)

                           Gran relació qualitat - preu

RESIDÈNCIA
2 setmanes........ 2.735 €

PreUs* 

SORTIDA 1 DE JULIOL

*Preus fins el 16 d’ abril, taxes de vol incloses.  
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)
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York

A L L O T J A M E N T .  Sent un dels nostres destins més veterans, 
a York comptem amb una plantilla de famílies amfitriones 
de la nostra confiança amb una amplíssima experiència en 
l’acolliment d’alumnes estrangers. A més, moltes d’elles treballen 
ininterrompudament amb nosaltres durant tot l’any el que ens fa 
conèixer bastant bé els seus perfils. L’allotjament sol compartir-
se amb alumnes d’altres nacionalitats, fent que l’experiència sigui 
encara més enriquidora.

C E N T R E .   El centre en el que treballem és el campus de St 
John’s, que posseeix unes instal·lacions modernes i en continua 
millora. Compta amb aules completament equipades, instal·lacions 
esportives, varies cafeteries i un menjador on els alumnes poden 
comprar menjar recent fet, vivint el veritable ambient d’un campus 
universitari. Un altre dels seus punts forts és la localització, ja que 
està situat a menys de deu minuts caminant del centre i a prop de les 
parades d’autobús dels estudiants.

Un dels grans atractius d’aquesta ciutat és que realment pots sentir l’ambient propi 
de l’edat mitja, passejant per The Shambles, el carrer medieval més antic d’Anglaterra 
i escenari de rodatges de varies pel·lícules. També coneguda per la seva catedral, York 
Minster; la catedral gòtica més gran del nord d’Europa. Per una altra banda, la seva ubicació 
al centre del país permet l’accés a grans ciutats com Londres, Manchester, Liverpool o 
Edimburg. Tot això fa de York una ciutat ideal per a primeres estàncies a l’estranger, ja que 
no és una ciutat massa gran però té infinitat de possibilitats d’oci. 

S p e c i a l  f a c t S 

Destino  histórico

Bono  transporte incluido

Familias con gran experiencia

Gran relacion calidad-precio

Mínima internacionalidad

coNeiX UNA De Les ciUTATs
MÉs boNiQUes i ÚNiQUes DeL reGNe UNiT

   

Anys
11-18

Clima 
Temperat

Escola 
Internacional

Allotjament
família 

  (habitació compartida)

Excursions
Liverpool i Manchester

Vol
inclòs

PreUs*

FAMÍLIA 

3 setmanes...... 2.750 €

SORTIDA 1 DE JULIOL

*Preus fins el 16 d’ abril, taxes de vol incloses. 
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)
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Exmouth
   

Anys
12-18

Clima 
Temperat

Escola 
Internacional

Allotjament
família

(habitació compartida)

Excursions 
Exeter, Pymouth,

 Dartmoor National Park…

A L L O T J A M E N T.  A l’hora de buscar una immersió lingüística 
i cultural completa, les nostres famílies d’Exmouth s’esforcen en 
oferir aquest complement que farà de l’estància una experiència 
inoblidable. Amb estrictes estàndards de qualitat, els coordinadors 
es fan càrrec de proporcionar el millor allotjament en pensió 
completa, a una curta distància de l’escola.

C E N T R E .  En un dels carrers principals de la ciutat, a pocs 
metres de la platja, la nostra escola d’Exmouth de gran qualitat i 
premiada per diferents organismes internacionals, ofereix totes 
les instal·lacions necessàries per al desenvolupament dels nostres 
cursos d’anglès, juntament amb un staff permanent i completament 
dedicat a l’aprenentatge dels nostres estudiants.

S p e c i a l  f a c t S 
Barreja internacional

Escola boutique

Abonament transport inclòs

Gran relació qualitat - preu

100 % British

Vol 
Inclòs

Al comptat d’ East Devon, a la riba oriental de la desembocadura del riu Exe, s’estén 
la ciutat portuària d’Exmouth, etapa final del recorregut coster que la afamada Ruta 
Juràssica d’Anglaterra, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, recorre sobre el Canal 
de la Manxa.

Tot i el seva petita extensió, la localitat va cobrar una gran importància com a lloc 
d’atractiu turístic a finals del segle XIX, que manté en l’actualitat gràcies a les moltes 
activitats d’oci i lleure que ofereix: cine, teatre, esports, restaurants... A més, s’ha 
convertit en un popular destí per a excursionistes i fanàtics dels esports aquàtics per la 
singular bellesa del lloc.

UNA VisiTA Per LA riVierA ANGLesA

FAMÍLIA
2 setmanes......... 2.450 €
3 setmanes......... 2.990 €

PreUs* 

SORTIDA 1 DE JULIOL

*Preus fins el 16 de abril, taxes de vol incloses.  
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)
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Edimburgo
   

Anys
13-18

Clima 
fred

Campus
Internacional

Allotjament
residència

(habitació compartida)

Excursions
Stirling, Glasgow

A L L O T J A M E N T. Viure en un campus ofereix una fantàstica 
oportunitat per a submergir-se en la vida universitària, conèixer 
noves persones i fer amics per a tota la vida. La vila per a estudiants 
està situada molt a prop de la Universitat, la qual compta amb 
habitacions dobles amb bany. A més, disposa de banda ampla i 
seguretat les 24 hores els 7 dies de la setmana.

C E N T R E .  Una vibrant ciutat acadèmica amb moderns edificis 
i atractius espais enjardinats, modernes aules completament 
equipades, sales d’ordinadors, etc. El campus està situat al costat 
de la vila marítima de Musselburgh, amb fàcil accés en tren a 
Edimburg, que el seu trajecte dura al voltant de 6 minuts. A més, està 
convenientment situat per a l’oci i les compres i a poca distància del 
centre comercial Fort Kinnaird, que inclou una àmplia gamma de 
botigues, una bolera i un multi cinema.

S p e c i a l  f a c t S 

Component lectiu de qualitat

Descobreix la ciutat amb més encant de UK

Gaudeix d’una gran capital

Excel·lents instal·lacions

Starbucks en el propi campus

Vol 
Inclòs

La capital de la màgica Escòcia, el regne de Braveheart, el golf o la petita “Nessie”, coneguda 
pels seus veïns com la màgica criatura que habita a les profunditats del llac Ness i que 
segur que veuràs amb nosaltres! Plena de preciosos carrers i racons que exploraràs de la 
mà de qui millor els coneixen, els nostres monitors.

Passaràs moments genials pujant a l’Arthur’s Seat, la “cadira del Rei Artur”, una lloma des 
de la que el legendari rei contemplava els seus dominis i que ofereix una tarda entretinguda 
amb immillorables vistes. Princess Street és el lloc ideal per els shopaholicks, Murrayfield 
el bressol del rugby per als esportistes i Edinburgh Castle, el lloc ideal per a aprendre una 
mica de història. No ho oblidaràs mai a la vida.

eL reGNe DeL NorD ALs TeUs PeUs

PreUs*

RESIDÈNCIA

3 setmanes...... 3.290 €

SORTIDA 1 DE JULIOL

*Preus fins el 16 de abril, taxes de vol incloses. 
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)
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Toronto
   

Anys
13-18

Clima 
Càlid

College 
Multi ensenyança

Allotjament
premium

(habitació individual o compartida)

Excursions
Cataractes del Niàgara

Empire State, Rockefeller,  
Madison Square…

Vol
no inclòs

A L L O T J A M E N T
OPCIÓ FAMÍLIA: Viure amb una família canadenca és una de les millors formes 
per a que un estudiant s’endinsi en la cultura anglòfona i per a que aprengui 
anglès en un sentit social, aquell que creiem que fa verdaderament útil 
conèixer un idioma. Les famílies amb les que treballem han sigut seleccionades 
cuidadosament per a complir amb les exigències, expectatives i necessitats 
dels nostres alumnes i per això la nostra coordinadora local comprova 
personalment les condicions de l’allotjament dels estudiants, assegurant així 
els més alts nivells de qualitat.

OPCIÓ RESIDÈNCIA: A curta distància de la escola, les residències estan 
localitzades en cèntrics enclavaments de la ciutat, molt pròximes a les 
botigues, carrers principals i punts de trobada. Les habitacions privades 
o compartides asseguren el confort i la seguretat als hostes. A només uns 
passos del transport públic, aquesta opció permet als estudiants gaudir de 
l’estil de vida canadenc i submergir-se en el dia a dia dels ciutadans. La nostra 
destinació més demandada presumeix de ser una nació multicultural i sense 
cap mena de dubte, l’opció residència permet experimentar de primera mà 
aquesta diversitat.

Estudia anglès a Toronto! Una metròpoli internacional, una de les capitals financeres del 
món i una de les ciutats-pont entre ambdós costats de l’oceà. Amara’t del somni americà 
i de la seva ambició, amb la pausa i la temprança canadenques, reminiscència  del seu 
gran passat colonial. A Toronto, hi ha coses a fer per a tothom. Des de l’art i la cultura a 
qualsevol de les seves galeries o múltiples museus, fins a les compres o el turisme a les 
seves cuidades avingudes i monuments, passant per la vida social i l’entreteniment, que 
té en els seus teatres una parada ineludible. La ciutat més poblada del Canadà anglòfon 
t’espera amb els braços oberts.

S p e c i a l  f a c t S

Abonament transport inclòs

2 excursions de dia complet 
(Dissabte/Diumenge)

Famílies 100 %  de confiança

La millor qualitat - preu

Gran programa social i d’activitats

                                           

LA JoiA cosMoPoLiTA De cANADÀ

C E N T R E .  Reconeguda internacionalment per ser una de les escoles 
més guardonades del món, està favorablement situada al bell mig del cor de 
Toronto. El centre ofereix innovadors programes d’atenció individualitzada, 
recolzada pels millors mètodes d’ensenyament, serveis i instal·lacions.  A la 
vegada, compta amb àmplies aules equipades amb tecnologia, modernes i 
espaioses sales comuns i sales d’oci, a més de cafeteria i accés a Internet en tot 
el campus.

Això, juntament a un complet equip de professionals de l’ensenyament que 
t’acompanyaran a cada pas de la teva estància i que afavoriran l’ambient 
ideal per a l’aprenentatge de l’idioma, faran del teu viatge a Toronto 
quelcom memorable, no només per a tu, sinó sens dubte per al teu nivell de 
l’anglès. Són molts els estudiants que visiten l’escola, de fins a 75 diverses 
nacionalitats, que seran partícips de l’excel·lència que caracteritza el centre. 

FAMÍLIA
3 setmanes........ 2.790 €**

RESIDÈNCIA
3 setmanes........ Consultar

PreUs* 

SORTIDA

**VOLS NO INCLOSOS

*Preus fins el 16 de abril, taxes de vol incloses 
(Suplement per a reserves posteriors a  la data)

2 DE JULIOL DES DE MADRID / BARCELONA
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Anys
14-18

Clima 
Càlid

Campus 
Universitari 

Allotjament
residència

(habitació compartida)

Excursions 
Baltimore, Philadelphia... 

Vol
no inclòs

A L L O T J A M E N T.  La nostra residència, en el propi campus i 
envoltada de magnífics jardins, està situada en un entorn tranquil i molt 
segur, a només cinc minuts a peu de la resta de les aules, i molt propera al 
principal carrer comercial, ple de botigues i restaurants.

C E N T R E .  A Nova York, comptem amb una escola al centre de la ciutat, 
a 30 minuts de Manhattan. Un pintoresc campus amb atractius edificis, 
amplis espais per a les classes i altres activitats, a més d’una infinitat de 
facilitats, com restaurant, cafeteria, piscina, àrees de descans i zones 
verdes.

Des de finals del segle XIX és un dels principals centres mundials de comerç i finances. 
Nova York està considerada com a ciutat global, donades les seves influències a nivell 
mundial en els mitjans de comunicació, en la política, en l’educació, en l’entreteniment, 
les arts i la moda. La influència artística i cultural de la ciutat és de les més fortes del 
món. Aquí es troba la seu central de l’Organització de les Nacions Unides, la qual cosa 
també la converteix en un important punt de les relacions internacionals. La seva enorme 
rellevància a tots els nivells la converteix, juntament amb Londres, en una de les ciutats 
globals més destacades i influents del planeta. 

Estada inclosa

Excursions a Philadelphia

Visites a l’Estàtua de la Llibertat, Wall Street ... 

Programa premium de excursions

Gran barreja internacional

Nova York

S p e c i a l  f a c t S 

fes-Li UNA MosseGADA A “LA GrAN MANZANA”

 PreUs * 

RESIDÈNCIA 

3 setmanes...... 3.750 €**

** VOLS NO INCLOSOS

 SORTIDA 1 DE JULIOL DES DE MADRID

** Preus fins al 16 d’abril, taxes de vol incloses. 
 (Suplement per reserves posteriors a la data) 
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Precios 

Immersió total 
en família a Irlanda

El nostre programa d’immersió lingüística en família sense classes a Irlanda és un dels 
nostres programes estrella. Suposa l’opció ideal per a aquells estudiants que volen una 
immersió total en l’idioma a través de la convivència amb una família amfitriona, gaudint de 
la seva cultura i forma de vida.

Els alumnes que opten per aquest programa gaudeixen d’una exposició completa a l’idioma 
sense assistir a classes, compartint el dia a dia amb una família irlandesa, com un membre 
més de la mateixa, participant en tots els aspectes de la vida familiar i apropant-se a les 
tradicions, cultura i hàbits de vida molt lligats als costums que han caracteritzat sempre a 
Irlanda. Sens dubte, una experiència enriquidora i única.

Aquest programa comporta la realització de petites coses que els joves no farien a casa 
i de les quals no es preocuparien ja que conviuen amb una família amb hàbits i costums 
diferents. A més, fan noves amistats per si sols gràcies a la interacció amb alumnes d’altres 
nacionalitats, descobreixen un univers d’emocions i experiències que recordaran tota la 
vida.

PER QUÈ TRIAR UN PROGRAMA D’IMMERSIÓ TOTAL?

 Millora les teves habilitats comunicatives en anglès

  Guanya seguretat i fluïdesa fora de les classes tradicionals

 Viu en primera persona la vida i cultura del país amfitrió

 Gaudeix d’un intercanvi cultural en un entorn idoni

 Immersió total en ambient familiar i segur

 Gaudeix d’una completa i total exposició a l’idioma

 Localització als voltants de Dublín

QUÈ iNcLoU eL ProGrAMA D’iMMersiÓ ToTAL?

Immersió sense classes amb família irlandesa

Reunió informativa i d’orientació amb els pares

Un sol estudiant espanyol per família

Nens i joves des de 10 a 17 anys

 Allotjament en habitació individual o compartida 
segons família i amb pensió completa

Assegurança multi assistencial: metge, assistència  
en el viatge i responsabilitat civil

vol inclòs

 Trasllat des de l’aeroport al lloc de residència i viceversa

Activitat de dia complet a la setmana

Assistència 24 hores

Possibilitat de conviure amb estudiants d’una altra nacionalitat

FAMÍLIA
3  setmanes ........ 2.630 €

PreUs* 

DATA DEL 4 AL 25 JULIOL
SORTIDA DES DE MADRID

* Preus fins al 16 d’abril, taxes de vol incloses. 
(Suplement per reserves posteriors a la data)

 

* Ràdio de 4 hores en cotxe 
** Les destinacions ombrejades no són excloents
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Summer Camp

Allotjament en alberg

Roba de llit + tovallola de dutxa

Pensió completa

4 activitats nàutiques: vela, surf, paddle surf, caiac

vetllades nocturnes

Tallers en anglès. Jocs i activitats educatives treballant 
les Intel·ligències Múltiples

Material per al desenvolupament de les activitats

Classes d’anglès

Assegurança de RC

Bloc de seguiment diari

Certificat d’assistència i aprofitament

Professors nadius i monitors bilingües

Regal promocional

Summer Camp
ProGrAMes D’iMMersiÓ LiNGÜÍsTicA A esPANYA

Situat a escassos metres de la Ria de Foz, el complex compta amb un edifici, anomenat 
alberg Anchor, totalment reformat, cosa que facilita que es pugui desenvolupar el 
programa amb total seguretat i aprofitament per part de l’alumne. 

El nostre Summer Camp a Foz els permetrà adquirir noves experiències a través d’un 
programa basat en activitats nàutiques, així com un espai per a la reflexió del que s’ha 
après, tot això desenvolupat en un entorn marítim i tranquil, com és la petita vila de Foz.

La seva localització al costat del mar i la possibilitat de realitzar activitats nàutiques, 
així com el treball de la metacognició (espai reservat per adonar-nos del que anem 
aprenent i per què) proporcionen un valor afegit excepcional a aquest innovador camp, 
que tracta de maximitzar el contacte amb l’idioma gràcies a l’ús del nostre mètode propi 
d’ensenyament. La utilització de professors nadius i monitors bilingües ajuda a que la 
immersió lingüística sigui més completa encara. 

I NS TA L·L AC IONS 
Aquest Summer Camp es troba situat a la petita localitat de Foz (Lugo). 
Situat a només 150 metres del mar, l’alberg disposa d’una ubicació 
privilegiada, ideal per gaudir de les boniques rutes costaneres que 
ens ofereix. Foz és un municipi pertanyent a la província de Lugo i la 
comarca de la Mariña, a la comunitat autònoma de Galícia. Aquest és 
un municipi costaner, a la vora del mar Cantàbric, a la desembocadura 
del riu Masma, on es forma la ria de Foz, amb una extensió 
d’aproximadament 100 km² i amb aproximadament 10.000 habitants 
(2014). Limita amb els municipis de Burela i Barreiros, i a l’interior 
amb els de Lorenza, Mondoñedo, Vall d’Or, Alfoz i Cervo. L’alberg en 
el qual passarem diversos moments del dia, es tracta d’un edifici de 
nova construcció, que entre d’altres serveis durant l’any, serveix per 
proporcionar descans als pelegrins en el seu camí cap a Santiago, així 
com albergar a altres grups de joves que desitgen realitzar qualsevol 
tipus d’activitat a Foz. 

Q U È  I N C L O U?

E D AT S

D AT E S

De 8 a 14 anys

1 juliol al 7 juliol 2018

F OZ
* Ràdio de 4 hores en cotxe 

** Les destinacions ombrejades no són excloents

599€
setmana

Per a més informació a través de:
mario.artime@lkidiomas.com

www.lkidiomas.com
984 299 192 / 615 411 057

17 Estiu 2018
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Canadà

Any i Trimestre Acadèmic
  a l’ Estranger

Estats Units Regne Unit

Irlanda

Vols que el teu fill o la teva filla faci el salt definitiu en el seu domini de l’anglès? Et proposem per això els nostres programes 
d’Any o Trimestre Acadèmic a l’Estranger, amb quatre opcions principals, cadascuna diferent, però alhora enriquidora: la 
seguretat i l’excel·lència educativa que ofereix Canadà; la calidesa d’Irlanda i les seves famílies; la tradició educativa del Regne 
Unit i, per descomptat, la grandiositat dels High Schools dels Estats Units. A més, no ens oblidem d’altres opcions com França, 
Suïssa o Alemanya, on podran submergir-se en altres idiomes.

Estudiar a Canadà és apostar sempre per un valor segur.

Aquestes són les seves 6 claus:  

    1- Un dels millors sistemes educatius del món
    2- Alta qualitat de vida
    3- Sòlida estructura econòmica
    4- Seguretat i multiculturalitat
    5- Grans meravelles naturals Patrimoni de la Humanitat
    6- Gran oferta d’oci i esport
Escull el teu programa preferit en qualsevol de les províncies de 
Canadà: des de la increïble Nova Scotia fins a les grans ciutats 
de Vancouver o Toronto.

5 mesos des de 8.890 € + vols

Any Acadèmic des de 14.990 € + vols

I viure el somni americà estudiant en un típic high school? 
Estudiar un any acadèmic a Estats Units és, sens dubte, una 
de les opcions preferides per les famílies espanyoles. Des de 
l’encant del programa J1 o J1 VIP passant per poder escollir 
el teu lloc preferit amb els nostres programes F1 o Premium.

Totes les possibilitats al teu abast!

5 mesos des de 6.990 € + vols

Any Acadèmic des de 8.750 € + vols

El país més popular per als estudiants espanyols és sempre una 
gran aposta. Gaudeix de la calidesa de les famílies irlandeses, la 
proximitat amb Espanya en un ambient segur amb un sistema 
educatiu molt semblant a l’espanyol. 

Disposem de múltiples opcions per tota la geografia irlandesa: 
des del programa Experts on nosaltres buscarem la millor 
ubicació, passant pel programa Your Own Way, perquè escullis 
ciutats com Dublín, Cork o Kilkenny i visquis una experiència 
irlandesa fantàstica. 

Trimestre des de 7.990 €
Any Acadèmic des de 11.715 €

L’educació britànica és una garantia i així ho ha estat durant 
centenars d’anys. Estudiar en una British boarding school 
serà una experiència inoblidable per a qualsevol estudiant. En 
funció del teu perfil, gustos i hobbies buscarem el col·legi que 
millor s’adapti a tu. A més, també tenim programes en família.

En família des de 9.390 € per trimestre

En boarding school des de 9.950 € per trimestre

T’INTERESSA QUALSEVOL DELS NOSTRES PROGRAMES D’ANY O TRIMESTRE ACADÈMIC? Sol·licita més informació a la nostra web
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Taster courses
Un programa d’Any o Trimestre Acadèmic a l’estranger suposa, sens dubte, 
un salt qualitatiu en el nivell d’anglès i maduresa personal dels estudiants. No 
obstant això, per a aquells més joves, quatre, cinc o deu mesos pot ser massa 
temps fora. Per això, us proposem un seguit d’opcions de menys durada, per a 
aquelles famílies que vulguin oferir al seu fill o filla una primera experiència a 
l’estranger, en un ambient acadèmic.

PriMers PAssos eN LA eDUcAciÓ iNTerNAcioNAL
REQUISITS I CONDICIONS

4 o 6 setmanes a principi o final de curs
Per a estudiants de 6è EP, 1r ESO o 2n ESO
És necessari cert nivell d’anglès
És necessari grau de maduresa
Ganes de viure una experiència internacional

El teu fill o filla podrà viure una experiència màgica al nostre destí estrella a Canadà. Una destinació en la qual les 
famílies presten especial cura a la integració dels estudiants en la comunitat i la típica vida familiar canadenca.

Per Regne Unit, us donem la possibilitat que el vostre fill o filla visqui l’experiència de dues maneres diferents: amb 
allotjament en família i integració en un high school britànic o amb allotjament i integració en una British boarding 
school. Haureu d’escollir entre la calidesa de la vida en família o la intensitat i el major control que hi ha als internats.

La societat irlandesa és una societat càlida i hospitalària, de manera que 6 setmanes en família poden ser una 
fantàstica primera experiència perquè la teva filla o fill doni els seus primers passos en un col·legi d’un altre país.

I una estada de 6 setmanes, coneixent la cultura francòfona i perfeccionant un tercer idioma? Com veus, França pot ser 
una opció per als estudiants que a més de l’espanyol i l’anglès, volen seguir millorant en un idioma més.

TASTER COURSE EN NOVA SCOTIA, CANADÀ

TASTER COURSE EN REGNE UNIT

TASTER COURSE A IRLANDA

TASTER COURSE  A FRANÇA

Vols conèixer preus i dates? Sol·licita més informació a la nostra web
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