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Viu l’estiu de
la teva vida

Gaudeix i aprèn a través d’una immersió 
cultural única! Tenim experiències a 
l’estranger per a tots els perfils i a 13 
països diferents.
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a viure experiències úniques
Ajudant als nostres joves

www.astonherencia.es 933 967 100

Molt més que cursos d’idiomes, oferim 
programes d’immersió cultural per a 
tots els perfils i gustos

Benvolguts amics,

Em complau presentar-vos “Viatges, experiències i cursos d’idiomes”, resultat del treball d’un gran equip que ha 
aconseguit que el nostre catàleg d’estiu 2019 sigui molt més que això.

Afortunadament els nostres joves tenen cada vegada un nivell més alt d’idiomes, però sobretot tenen inquietuds
molt diferents uns dels altres. La majoria, però, coincideixen que els hi agrada viatjar i aprendre, viure experiències.

Hem organitzat la nostra proposta en sis grans blocs de programes, cinc dels quals ja són coneguts per tots els 
nostres clients: “Cursos d’idiomes”, “Integració escolar”, “Immersió familiar”, “Campaments” i “Preparació d’exàmens”.

El sisè bloc, “Experiències”, inclou programes i cursos en què l’aprenentatge d’un segon idioma no és la prioritat, però 
és necessari tenir-ne un bon nivell per treure-li tot el partit. Incloem programes per a preuniversitaris; programes 
artístics, musicals, esportius o tecnològics; també pràctiques en empreses o cursos per a pares i fills, etc.

Però d’entre tots vull destacar els Voluntariats, programes dels quals ens sentim especialment orgullosos, ja que 
cobreixen també la nostra aposta per la Responsabilitat Social Corporativa.

El primer grup de nois i noies que va participar en un dels nostres voluntariats va anar a Sud-àfrica l’estiu del 2018 
acompanyat d’una de les nostres millors monitores, i durant 3 setmanes van viure una experiència realment molt 
enriquidora. És per aquest motiu que aquest any tornem a incloure’l. Ampliem l’oferta amb un nou programa a Sri 
Lanka, on els participants tindran l’oportunitat de col·laborar en centres educatius i en programes de conservació 
d’animals i de la natura.

Totes aquestes “Experiències” completen l’oferta juntament amb els nostres programes clàssics, molts dels quals 
duen dècades contribuint a la formació dels nostres joves. Bons exemples en són el programa d’integració escolar 
“Trimestre a Austràlia” o “Sutton Park”, un dels nostres cursos d’anglès més famosos a Irlanda per a primeres sortides.

En total més de 70 cursos i programes a 13 països diferents. Tots els cursos estan organitzats 
amb el mateix afecte i il·lusió que van marcar els nostres inicis l’any 1972. Només em queda, 
47 anys després, agrair en nom d’Aston Herencia i dels meus companys la vostra confiança.

Seguim aprenen i viatjant junts?

Enrique León
Director General
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Educació internacional des de 1972
Aston Herencia

TRAJECTÒRIA
CONSOLIDADA

Som pioners a Espanya en la gestió i l’organització 
de cursos a l’estranger. Des de 1972 som partícips 
de l’èxit personal i acadèmic que suposa per 
als nostres estudiants viure una experiència 
internacional que els permet conèixer altres 
idiomes i cultures.

PREUS
SENSE SORPRESES

Tret que s’especifiqui el contrari, tots els preus 
inclouen vol d’anada i de tornada, taxes 
aeroportuàries, despeses de gestió, assistència 
en aeroports, monitor, tots els àpats, allotjament, 
classes, un programa complet d’activitats i 
excursions, motxilla i camiseta d’Aston Herencia. 
Gràcies als nostres preus “tot inclòs” evitaràs 
sorpreses d’última hora.

ASSEGURANÇA
INCLOSA

Tot i que molts dels països on viatgem compten 
amb una sanitat pública de qualitat, incloem 
una assegurança privada de viatge, accidents i 
responsabilitat civil a totes les destinacions.

ELS MILLORS
MONITORS

Any rere any, les enquestes de satisfacció deixen 
clar que tenim els millors monitors. Sens dubte, són 
una part molt important dels nostres programes 
i la majoria porten molts anys treballant amb 
nosaltres. 

CERTIFICACIÓ
DE QUALITAT

Tenim la certificació de qualitat segons la norma 
ISO 9001:2000, i som membres de WYSETC (World 
Youth Student & Educational Travel Confederation) 
i de CEIC (Club per a l’Educació Internacional de 
Qualitat), associacions de referència al nostre 
sector.
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TELÈFON 
D’EMERGÈNCIES

Posem al servei de les famílies una línia de telèfon 
a través de la qual, en cas necessari, podran 
contactar-nos a qualsevol hora, durant tot l’estiu.

ORIENTACIONS
INFORMATIVES

Organitzem reunions a la majoria de ciutats on 
tenim oficina, així com videoconferències per a les 
famílies d’altres localitats. En aquestes sessions, 
prèvies a les sortides, oferim informació sobre 
el programa i el desenvolupament del viatge, i 
també responem totes les preguntes que puguin 
sorgir.

INSCRIPCIÓ
EN LÍNIA

Facilitem el procés d’inscripció als nostres 
participants i a les seves famílies perquè puguin 
emplenar totes les seves dades des de casa 
i enviar tota la informació necessària des de la 
nostra plataforma web.

SEGUIMENT DURANT
EL PROGRAMA

A Aston Herencia estem a disposició dels nostres 
participants i de les famílies abans, durant i després 
del viatge. Els nostres assessors educatius estan 
disponibles per a qualsevol dubte que pugui sorgir 
en el procés. A més, en el cas dels programes en 
grup, el monitor escriu un diari sobre el progrés de 
cada setmana. Aquestes notes es comparteixen 
amb els pares per tal que coneguin com transcorre 
el programa d’una manera còmoda.

ASSISTÈNCIA EN AEROPORTS
I TRASLLATS

Les sortides de grup tenen el suport del nostre 
personal qualificat als principals aeroports 
espanyols (indicats per programa en aquest 
catàleg), així com als aeroports de Londres i 
Dublín. Aquest recolzament garanteix la millor 
assistència durant les sortides.
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a cop de clic!
Seguiment del teu curs

Noticias semanales sobre el desarrollo 
de los cursos.

Els diaris, elaborats en destinació pels monitors 
(només en grups), inclouen material gràfic així 
com una descripció de la setmana: activitats, 
excursions, plans, transcurs de les classes, etc.

Tots els nostres participants i famílies 
tenen un espai web propi.

Aquí disposaràs de manera còmoda de tota la 
informació detallada del programa: vols i trasllats, 
informació sobre l’allotjament, documentació 
específica del curs, etc.

Web de l’estudiant

Xarxes socials

Notícies setmanals

@astonherencia

facebook.com/astonherencia

twitter.com/astonherencia

youtube.com/astonherencia

Tu fas Aston Herencia
Comparteix els teus millors moments!
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Entrevista

Què va suposar per a vosaltres aquesta experiència de 

viatjar a l’estranger?

Mercedes.  Mai vaig pensar que coneixeria a tanta gent i que hi 

estaria tan a gust, fins al punt de no voler marxar. Crec que és 

una experiència que no oblidaré mai i una de les coses que em 

marcaran per a la resta de la meva vida.

Marta. Poder viatjar a l’altra punta del món i conèixer llocs 

i noves cultures és increïble. He tingut l’oportunitat d’anar a 

llocs diferent, experimentar diferents menjars i fer nous amics, 

tant australians com d’altres nacionalitats.

Què és el que més us va cridar l’atenció de la vostra 

destinació, Austràlia?

Mercedes. La quantitat de cultures diferents que convergeixen 

allí, tothom és tolerant i respecten les tradicions dels altres.

Marta. Que és un país preciós, amb molta naturalesa.

Com va ser la vostra experiència de conviure amb una 

família amfitriona?

Mercedes. No canviaria a la meva família australiana per res. 

Són increïbles i em van fer sentir com una més.

Marta. Tinc molt bona relació amb ells i he trobat la meva 

segona família a l’altra banda del món.

I la vostra integració escolar en un altre sistema educatiu?

Mercedes. Les classes són molt diferents a les d’Espanya, 

teníem assignatures com teatre, cuina o Wood Tech, i són molt 

divertides; et donen més llibertat per escollir.

Marta. Al col·legi hi ha molts menys exàmens, fan més treballs, 

i donen més importància al fet d’entendre els conceptes. A més, 

hi ha moltes opcions artístiques i esportives.

Com vau viure el compte enrere de la vostra tornada?

Mercedes. Amb molta emoció. Estava molt trista perquè no 

veuré a les persones que vaig conèixer allí en molt de temps, 

però espero tenir algun dia el privilegi de tornar-hi.

Marta. El compte enrere es viu amb ganes de veure els teus 

amics i família, a més del menjar (entre riures), però al mateix 

temps em feia molta pena marxar i acomiadar-me de tots.

UNA EXPERIÈNCIA AIXÍ CANVIA A TOTHOM. VAIG 

APRENDRE MOLTÍSSIMES COSES DE TOTES LES 

PERSONES QUE M’ENVOLTAVEN.

Creieu que us va canviar en alguna aspecte aquesta 

experiència? 

Mercedes. Em va ajudar a sortir de la meva zona de confort, a 

aprendre a viatjar sola i a ser responsable i independent; a més 

de permetre’m conèixer gent nova, explorar una nova cultura i 

millorar l’anglès.

Marta. Jo crec que una experiència així canvia a tothom. 

Vaig aprendre moltíssimes coses de totes les persones que 

m’envoltaven; una nova cultura, ser més independent, conviure 

amb una família a qui no coneixia, entre altres molts aspectes 

etc. La recordaré sempre com una de les millors coses que 

m’han passat a la vida i per això també agraeixo als meus pares 

que m’hagin donat aquesta increïble oportunitat, sense ells res 

hagués estat possible.

MARTA (16 ANYS, DE VITÒRIA) I MERCEDES (15 ANYS, DE MÚRCIA) NO S’HO VAN PENSAR DUES VEGADES QUAN VAN TENIR 

L’OPORTUNITAT DE CURSAR UN TRIMESTRE ESCOLAR A AUSTRÀLIA DURANT L’ESTIU DE 2018. EN AQUESTA ENTREVISTA ENS 

PARLEN DE LA SEVA EXPERIÈNCIA I DE TOT EL QUE HA SUPOSAT PER A ELLES FER LES MALETES PER ESTUDIAR A L’ESTRANGER.

Entrevista a Marta Lansac i Mercedes Torres | Estudiants de Trimestre escolar a Austràlia 2018

“Recordaré sempre aquest viatge com una de les 

millors coses que m’han passat a la vida”

Mercedes (centre)

amb les seves host sisters
Marta Lansac fentnous amics
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que estàs buscant?
Com trobar el programa

Tenim cursos per a tots els gustos i perfils. Tots estan representats amb 
una icona segons el tipus de programa. A més, dintre de cada curs, podràs 
identificar ràpidament (per nom de país en ordre alfabètic) on tenen lloc, 
quin tipus d’allotjament ofereixen, si són cursos individuals o grupals així 
com el rang d’edat a què es dirigeixen.

CURSOS DE IDIOMAS
Aquests cursos inclouen classes setmanals 

de l’idioma desitjat (anglès, francès o 
alemany). Segons el nombre d’hores que 

es vulguin destinar a les classes, existeixen 
cursos generals (al voltant de 15 hores a la 

setmana), semiintensius o intensius. 

Pàg. 12 a 49

Pàg. 62 a 69

Pàg. 80 a 83

Pàg. 50 a 61

Pàg. 70 a 79

Pàg. 84 a 98

INTEGRACIÓ ESCOLAR
Els programes d’integració escolar 

permeten al participant assistir a classes 
a un institut estranger, com un alumne 

més. Es tracta d’una oportunitat única per 
submergir-se en el dia a dia de la vida 

escolar en un altre país.

EXÀMENS OFICIALS
Els cursos de preparació d’exàmens 

oficials estan pensats per millorar les 
habilitats dels estudiants de cara a 

superar un examen oficial al final de 
l’estada. Sempre tenen lloc en destinacions 

idònies per a la formació.

EXPERIÈNCIES
Aquests programes estan pensats per a 
participants que ja es maneguin bé en 

l’idioma del país de destinació i busquin un 
altre valor afegit per al seu curs d’estiu.

També incloem com a experiències altres 
programes menys tradicionals.

IMMERSIÓ FAMILIAR
Són una gran opció per gaudir al 100% d’una 
immersió cultural. Tot i que molts d’aquests 

programes inclouen activitats i
excursions, l’objectiu central d’aquest tipus de 

programes es basa en la convivència amb una 
família amfitriona.

CAMPAMENTS
Tenim campaments a Espanya i a 

l’estranger. Tots ofereixen als alumnes un 
ambient internacional en el qual practicar 

el seu anglès al mateix temps que 
gaudeixen de múltiples activitats, creatives 

i esportives. 

1 Tipus de
programes
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2

3

4

5

Quina destinació
tens en ment...

...i tipus
d’allotjament?

Viuràs aquesta 
experiència  sol 
o en grup?

Quants
anys tens?

13 països
a tot el 
mon

Família

Individual

Residència

Grup

Campament

1. Tipus de programes

2. Destinació

2. País

3. Allotjament
4. Individual / 

Grup

5. Edat

Malta
Nova
Zelanda

Suïssa
AlemanyaRegne 

Unit
Canadà

Estats
Units

Irlanda

França

Espanya

Sud-àfrica Austràlia

Sri 
Lanka

De 6 a 23
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d’idiomes
Cursos

12 Cursos d’estiu

De 7 a 21 anys
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Activitats i excursions

La majoria de cursos d’idiomes ofereixen un programa variat 
d’activitats i excursions que t’ajudaran a completar la teva 
experiència d’immersió lingüística i a gaudir al màxim de la 
teva estada a l’estranger juntament amb la resta de companys 
(del grup i/o internacionals).

Inclouen classes setmanals de l’idioma escollit

Aquests programes són perfectes per aprendre a través de 
la tradicional metodologia d’immersió al país de destinació 
més classes de l’idioma. Existeixen diferents nivells segons el 
nombre d’hores impartides:

• Curs general: al voltant de 12/15 hores setmanals.

• Curs intensiu: a partir de 20 hores setmanals.

3 idiomes

8 països

35 cursos

Cursos d’anglès: Canadà, Estats Units, 
Irlanda, Malta i Regne Unit.

Cursos de francès: França i Suïssa.

Cursos d’alemany: Alemanya.

Imagina el teu dia a dia

DL. DT. DC. DJ. DV. DS. DG.

M
at

í

Classes
d’anglès

Classes
d’anglès

Classes
d’anglès

Classes
d’anglès

Classes
d’anglès

Excursió de 
dia complet

Estada en 
família / 

residènciaTa
rd

a

Activitats 
recreatives Esports Visita

Local
Activitats 

recreatives Esports

N
it Estada en 

família / 
residència

Activitat
en grup

Estada en 
família / 

residència

Activitat
en grup

Estada en 
família / 

residència

Estada en 
família / 

residència
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ESCOLA
L’escola està oberta durant tot l’any, la qual 
cosa permet gaudir del programa no només 
a l’estiu sinó també durant les vacances de 
Setmana Santa i durant la tardor. Està ubicada 
en un paratge meravellós, en ple turó, molt prop 
d’un bosc que també forma part del campus.

Té unes instal·lacions esportives molt completes, 
així com espais on gaudir al màxim amb la resta 
d’estudiants: sala de festes, teatre, rocòdrom, 
zona per fer barbacoes, àrea de jocs i jardí. I 
fins i tot una piscina interior amb sauna!

PROGRAMA
Les classes s’imparteixen en grups distribuïts 
per nivells, des d’elemental fins a avançat. Quan 
arribis a l’escola, realitzaràs una prova que 
determinarà el teu nivell. 

En total realitzaràs 22,5 hores setmanals de 
classes d’alemany, impartides per professorat 
nadiu qualificat i creades perquè l’aprenentatge 
sigui amè i divertit.

ALLOTJAMENT
A diferència d’altres programes, estudiar 
a Lindenberg et permetrà escollir el tipus 
d’allotjament que millor s’adeqüi a les teves 
necessitats. 

En cas d’escollir l’opció de residència, t’allotjaràs 
al campus mateix, que està dotat d’habitacions 
modernes i acollidores. Mentre que l’opció 
d’allotjament en família et permetrà conviure 
amb una família local acuradament seleccionada. 
La majoria viuen a 10-20 minuts a peu de l’escola.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Tindràs nombroses opcions esportives: 
futbol, voleibol, bàsquet, bàdminton, bicicleta 
de muntanya, minigolf, natació, etc. A més 
d’activitats amb un enfocament més artístic i 
creatiu: tallers d’iniciació a la pintura sobre vidre 
i seda, tallers per treballar la fusta, etc.

S’inclouen excursions per la regió del llac 
Constança i pels Alps austríacs, així com altres 
llocs de Munic, Stuttgart, Suïssa, etc.

Estudia alemany a través d’un curs intensiu a l’acollidora ciutat balneari de Lindenberg, en plena Baviera. 
Gaudiràs d’un campus internacional que acull estudiants durant tot el curs i que està ubicat en un petit 
turó, amb vistes impressionants a les muntanyes que envolten la ciutat. Podràs escollir com allotjar-te! 
Amb una família local o a la residència del campus.

Individual

PREUS

Dates* Setmanes Preu

30.06 - 13.07 / 21.07 - 03.08 2 2.500 €

30.06 - 20.07 / 21.07 - 10.08 3 3.350 €

Classes
22,5 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor Aston Herencia a 

destinació.
• Excursions opcionals.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

*Aquesta escola obre tot el curs.
Consulta’ns per a altres dates!

CARACTERÍSTIQUES

Lindenberg
ALEMANYA

Família i
Residència

Cursos d’idiomes

De 13 a 17
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Cursos d’idiomes

Residència

ESCOLA
Estudiaràs al Berlin College, situat en un dels 
carrers més populars de la ciutat, Kastanienallee. 
Gaudiràs d’un ambient internacional únic i 
compartiràs l’experiència amb estudiants de 
fins a 50 nacionalitats diferents.

L’escola compta amb 9.000 m2 de campus, 
40 aules, instal·lacions esportives, cafeteria, 
restaurant i servei de lloguer de bicicletes, entre 
altres.

PROGRAMA
Assistiràs a 15 hores setmanals de classes 
d’alemany en grups d’un màxim de 12 estudiants, 
distribuïts segons el nivell. Les classes tenen 
lloc a la tarda i són impartides per professorat 
alemany qualificat.

Aprendràs a través d’una metodologia molt 
amena que inclou jocs, cançons, actuacions, etc; 
i compartiràs aula amb alumnes de diferents 
nacionalitats, en un ambient molt internacional. 

ALLOTJAMENT
L’escola compta amb una residència amb 
apartaments de mides diferents. T’hi allotjaràs 
en règim de mitja pensió. 

D’acord amb la legislació alemanya, els 
participants de 16 anys no podran estar fora 
del seu allotjament a partir de les 23:00 h. Els 
alumnes de 17 anys només podran fer-ho fins 
a les 00:00 h.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Tots els matins s’organitzen excursions als 
llocs més emblemàtics de Berlín. Passejant per 
les vibrants avingudes, com la de Ku’Damm, 
o pels animats sectors, com el de Tiergarten, 
descobriràs les diferents mentalitats i cultures 
que s’entrelliguen a la capital.

A això se li suma una excursió de dia complet 
a la setmana a llocs amb l’encant màgic de 
Dresden, Potsdam o Lake Zeuthen.

Estudia a la zona de moda de Berlín! Una residència moderna al cor de la capital alemanya és la nostra 
proposta per a joves que vulguin gaudir del característic ambient de Mitte. Les seves botigues i locals de 
disseny l’han convertit en l’escenari perfecte per a multitud de rodatges i sessions fotogràfiques. Tingues 
la certesa que Berlín t’enamorarà. Les places són limitades!

Individual

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Mitja pensió.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Excursions fora del programa.
• Servei de bugaderia.
• Dipòsit reemborsable de 100 €.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

*Més dates disponibles a l’estiu. 
Consulta’ns!

CARACTERÍSTIQUES

Berlín
ALEMANYA

PREU

Dates* Setmanes Preu

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.050 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 2.700 €

De 16 a 18
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ESCOLA
El nostre campament a Josefstal, a 50 km 
de Munic, resulta perfecte per a participants 
que vulguin conviure en un campament molt 
familiar i molt cuidat. Munich Young & Fun està 
supervisat les 24 hores del dia per monitors i 
personal de l’escola.

La ubicació meravellosa, al costat dels Alps, 
a la zona de la Baviera, fa que sigui una 
destinació molt atractiva i molt visitada també 
pels nens alemanys. Això permet que els 
nostres estudiants gaudeixin de la presència 
de companys nadius, amb qui participar en els 
esports i les activitats (des del 22.07).

PROGRAMA
Aquest campament inclou 15 hores setmanals 
de classes d’alemany, en grups d’un màxim de 
12 estudiants. Els grups es distribueixin a l’inici 
del programa segons els nivells, i compten amb 
professors nadius qualificats.

L’enfocament de les classes és molt pràctic. La 
idea és ensenyar de forma dinàmica mitjançant 
jocs, cançons, teatre, etc.

ALLOTJAMENT
La residència consta de dos edificis 
perfectament equipats. S’hi allotgen tant els 
participants com els monitors, que són els qui 
vetllen pels alumnes durant tot el dia.

Les habitacions tenen capacitat per a tres o 
quatre estudiants, depenent de l’edat. El règim 
és de pensió completa i els àpats es serveixen 
al menjador de la residència.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Gaudiràs de diverses activitats diàries com ara 
esports, jocs, ball, etc; a més d’una altra activitat 
nocturna, després del sopar.

A les excursions visitaràs llocs com la ciutat de 
Munic, el llac Schlier, el Castell Nymphenburg, 
etc. T’encantaran!

Existeix la possibilitat de contractar el programa 
Multiesport que inclou tennis (tres sessions de 
60 minuts a la setmana) o futbol (tres sessions 
de 90 minuts a la setmana).

Milers de persones visiten cada any la naturalesa i els paisatges bàvars, i n’hi ha per això i per molt més. 
És el lloc perfecte per submergir-te en un campament d’activitats amb companys d’arreu del món. A més, 
podràs conèixer Munic i els seus entorns. Munic és la segona ciutat més visitada d’Alemanya, només per 
darrere de la capital, Berlín. Les places són limitades!

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Servei de bugaderia.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Excursions opcionals.
• Cost del programa de tennis 
• (100 € / setmana).
• Cost del programa de futbol 

(60 € / setmana).
• Dipòsit reemborsable (50 €).

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Residència IndividualMunich Young & Fun
ALEMANYA

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.150 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 2.740 €

Més dates disponibles a l’estiu. Consulta’ns!

De 7 a 14
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Grup

ESCOLA
Les classes s’imparteixen en una escola que 
està situada al cor de Toronto; a pocs passos del 
Royal Ontario Museum i del Queen’s Park. Les 
seves instal·lacions, perfectament equipades i 
preparades, et permetran gaudir al màxim de 
la teva estada.

PROGRAMA
El curs d’anglès que inclou el programa té un 
enfocament molt pràctic. S’organitza a través 
de diferents grups, segons el nivell, i durant 16 
hores a la setmana.

Les classes són impartides per professors 
acreditats, molts dels quals són docents de 
secundària a high schools canadenques.

ALLOTJAMENT
Les famílies amfitriones se seleccionen 
curosament d’acord amb la seva experiència i 
la qualitat de l’allotjament que poden oferir.

 
Es troben a una distància de 30-45 minuts 
aproximadament de l’escola, la qual cosa 
et permetrà submergir-te en el dia a dia del 
país, i descobrir una cultura tan rica com la 
canadenca.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A les tardes ampliaràs horitzons i participaràs 
en un programa d’activitats variat per la 
ciutat de Toronto. A més del monitor espanyol, 
t’acompanyaran sempre els teus professors, 
amb qui practicaràs l’anglès de manera 
constant.

A més, cada setmana realitzaràs una excursió 
de dia complet. Podràs anar en canoa pel llac 
Ontario, assistir a un partit de beisbol dels 
Blue Jays, visitar les famoses cascades del 
Niàgara o passar un dia inoblidable a Canada’s 
Wonderland.

Toronto
CANADÀ

Viu una experiència única en una de les ciutats més cosmopolites del planeta, Toronto. És un programa 
molt complet que combina les classes d’anglès amb excursions i activitats molt emocionants. Sense oblidar 
que coneixeràs gent d’arreu del món i veuràs de prop una de les meravelles de la naturalesa: les cascades 
del Niàgara. Espectaculars!

Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

29.06 - 27.07 4 4.470 €

Classes
16 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer a la setmana.

Sortides
Madrid. Connexions disponibles 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Hotel a Madrid la nit anterior 

a la sortida en habitació 
compartida i mitja pensió.

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Abonament de transport.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida a Madrid.

CARACTERÍSTIQUES

Millora el teu anglès mentre 

vius amb una família amfitriona 

a la ciutat més gran de Canadà

De 13 a 18
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Grup

ESCOLA
Les classes tenen lloc a la Universitat de Toronto, 
considerada una de les 25 millors del món. 
Gaudiràs d’un magnífic campus universitari, 
que compta amb unes instal·lacions esportives 
i recreatives molt completes. La Universitat de 
Toronto és també l’escenari perfecte per a joves 
que vulguin millorar el seu anglès en un ambient 
molt internacional.

PROGRAMA
El programa et permet escollir entre el curs 
d’anglès general, de 15 hores setmanals, o 
l’intensiu, de 30 hores setmanals. Aquest últim 
és possible per a l’opció de 4 setmanes. Un cop 
finalitzat el curs amb èxit i passada l’avaluació 
personalitzada, rebràs un certificat de la 
Universitat de Toronto.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en règim de pensió completa a la 
residència universitària de New College, dintre 
del mateix campus. Compta amb totes les 
comoditats i té habitacions individuals o dobles.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
De dilluns a divendres, a la tarda, podràs 
practicar multitud d’esports a les instal·lacions 
del campus. A més, participaràs en nombroses 
activitats i visites per conèixer els punts més 
destacats de la ciutat: Dundas Square, Casa 
Loma, Bata Shoe Museum, Eaton Centre, 
compres a Queen Street, Fort York, Kensington 
Market...

Però la cosa no acaba aquí, també podràs 
gaudir de les nits de Toronto i assistir a un partit 
de beisbol dels Blue Jays, pujar a la CN Tower o 
gaudir d’un creuer pel llac.

El millor arribarà els caps de setmana, amb 
excursions a llocs com les cascades del 
Niàgara, el parc temàtic Canada’s Wonderland 
o Wasaga Beach.

University of Toronto
CANADÀ

La Universitat de Toronto és la més prestigiosa de Canadà i des de fa diversos anys es troba a la llista 
de les 25 millors del món. Situada al cor de la ciutat, hi tindràs l’oportunitat d’aprendre anglès mentre et 
submergeixes de ple en la cultura canadenca. Gaudiràs d’unes instal·lacions esplèndides i d’excursions 
inoblidables. 

Classes
15 o 30 hores setmanals.

Excursions
Dos de dia sencer i múltiples 
sortides per Toronto a la 
setmana.

Sortides
Madrid i Barcelona. Connexions 
disponibles des d’altres 
aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor d’Aston Herencia del 

29.06 al 20.07 (mínim deu 
alumnes).

• Hotel a Madrid la nit anterior 
a la sortida en habitació 
compartida i mitja pensió 
(només per a participants que 
volin des de Madrid).

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Servei de bugaderia.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

La millor universitat de Canadà 

t’està esperant per passar un 

estiu inolblidable

Residència

PREUS

Dates Setmanes Preu 15h. Preu 30h.

29.06 - 20.07 3 4.830 € -

29.06 - 27.07 4 5.730 € 5.980 €

De 12 a 18
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ESCOLA
El programa té lloc a la Universitat Estatal de 
Califòrnia, al veïnat de Northridge (Los Angeles). 
Es tracta del campus universitari més gran 
de Califòrnia, amb nombrosos edificis, camps 
esportius, piscines, jardins, etc. Sens dubte, el 
lloc perfecte per perdre’s i gaudir d’un ambient 
universitari 100% californià. 

PROGRAMA
El programa acadèmic és molt complet. Consta 
d’un total de 15 hores setmanals de classes 
d’anglès general.

Les classes s’imparteixen en grups i sempre 
d’acord amb el nivell dels alumnes (des 
d’elemental fins a avançat). 

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs al magnífic campus de la 
universitat, que compta amb excel·lents 
instal·lacions esportives i piscina a l’aire lliure. El 
règim alimentari és de pensió completa, no et 
mancarà res!

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més d’estar enfocat a l’aprenentatge de 
l’anglès, aquest programa inclou un calendari 
espectacular d’activitats i excursions. En tres 
setmanes creuaràs tres estats i descobriràs les 
múltiples cares del país: 

• Los Angeles. Excursions de dia complet, que 
inclouen visites a Beverly Hills, Rodeo Drive, 
Hollywood, Venice Beach, Santa Monica, etc.

• San Diego. Excursió de dia complet, amb visita 
al centre de la ciutat i a les principals platges.

• Malibú i Santa Barbara. Excursió d’un dia 
complet pels voltants més famosos de Los 
Angeles.

• Las Vegas i el Gran Canyó. Meravellosa 
excursió de quatre dies i tres nits. 

• I més dies d’excursions completes a llocs 
d’interès de la zona: Universal Citywalk, UCLA, 
Six Flags, etc.

Si estàs desitjant viatjar pels llocs més emblemàtics d’Estats Units... aquest programa t’encantarà! 
Coneixeràs Los Angeles, San Diego, Las Vegas i l’impressionant Gran Canyó. Sense oblidar que el programa 
inclou un curs complet d’anglès al campus de la Universitat Estatal de Califòrnia. És el campus més gran de 
l’estat californià i es troba a només 30 minuts en cotxe de Beverly Hills i Hollywood.

PREUS

Dates Setmanes Preu

09.07 - 31.07 3 5.600 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dos de dia sencer i diverses de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i connexions 
opcionals des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.
• Passis VIP a totes les 

excursions.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Califòrnia i Costa Oest Residència

ESTATS UNITS

Programa únic per conèixer Califòrnia, 

Las Vegas i el Gran Canyó. Gaudeix de la 

Costa Oest com sempre havies somiat!

Grup

De 14 a 18
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La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.

ESCOLA
Fundada l’any 1701, la Universitat de Yale es 
troba a New Haven, regió de Nova Anglaterra, 
a una hora i mitja de Manhattan, Nova York, i a 
dues hores de Boston. L’excel·lència i el prestigi 
acadèmic són reconeguts mundialment, 
especialment la Facultat de Dret, d’on han sortit 
alguns dels juristes, advocats, fiscals i jutges 
més influents dels EUA.

PROGRAMA
El programa inclou 16 hores de classes d’anglès a 
la setmana, en grups d’un màxim de 10 alumnes. 
Durant les classes es treballen les bases de 
l’idioma: gramàtica, comprensió, expressió, 
construcció de vocabulari i desenvolupament 
de la fluïdesa. Es posa un èmfasi especial en 
treballar les habilitats comunicatives.

Per aquest motiu, el programa acadèmic inclou 
debats setmanals de tres hores i exercicis de 
conversa a les tardes i els caps de setmana.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en el complet campus de la 
universitat, com un estudiant més de la 
Universitat de Yale. El règim és de pensió 
completa, així que se’t proporcionaran tots els 
àpats.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A la Universitat de Yale no només aprendràs 
anglès a classe, també practicaràs l’idioma a 
través d’innumerables activitats socials, lúdiques 
i esportives. La universitat també organitza 
visites a llocs propers com ara Hammonasset 
Beach State Park, East Rock Park, Sky Zone 
Trampoline Park, Six Flags, etc.

Els caps de setmana gaudiràs d’excursions 
inoblidables a les ciutats emblemàtiques de 
Nova York i Boston.

Si vols fer un programa preuniversitari de primer nivell, la Universitat de Yale et dona l’oportunitat. 
Yale destaca per ser una de les institucions educatives privades més reconegudes del món i la tercera 
institució d’educació superior més antiga dels Estats Units. Sense oblidar que compta amb el segon sistema 
bibliotecari universitari més gran, i que forma part de l’Ivy League!

Programa acadèmic amb molt

pocs espanyols i amb excursions

a Nova York i Boston

PREUS

Dates Setmanes Preu

07.07 - 29.07 3 5.700 €

Classes
16 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i quatre de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació (només 

aeroport JFK o Newark).
• Programa descrit.
• Viatge a Nova York / Boston.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor durant el vol.
• Servei de bugaderia.
• Dipòsit reemborsable de 150
• USD.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Yale University Residència Individual

De 13 a 17
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ESCOLA
Seràs un estudiant més de la Universitat de 
Boston! Aquest campus compta amb unes 
instal·lacions magnífiques, acabades de renovar, 
i que compten amb espais perfectament 
dissenyats perquè gaudeixis al màxim de la 
teva  estada. Com que hi ha pocs estudiants 
hispanoparlants, el programa garanteix que 
visquis una immersió lingüística completa, i que 
puguis fer amics d’arreu del món.

PROGRAMA
El programa inclou un curs d’anglès exigent de 
16 hores setmanals, en grups d’un màxim de 15 
estudiants. A més, en el cas que vulguis anar un 
pas més enllà en la teva formació, tindràs l’opció 
de participar en un curs de lideratge. Aquest 
últim està dirigit únicament a participants amb 
un nivell intermedi o superior d’anglès. 

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la zona residencial del campus, 
amb totes les comoditats. Les habitacions són 
dobles i triples, i estan completament equipades. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Es tracta del programa perfecte per conèixer 
en profunditat la ciutat de Boston. Cada dia de 
la setmana, després de les classes, participaràs 
en un programa d’activitats pels principals 
llocs d’interès: Freedom Trail, Museu de Belles 
Arts, Harvard Square, Revere Beach, Newburry 
Street, Georges Island, Bunker Hill, etc. 

A aquestes sortides diàries s’hi sumen les 
excursions
de dia complet dels diumenges.

Els dissabtes són dies lliures, perfectes perquè 
segueixis coneixent la ciutat, tot i que de manera 
opcional el programa també permet contractar 
una visita d’1 dia per Nova York. 

Gaudeix d’un programa amb pocs hispanoparlants! Aprendràs anglès en un campus universitari situat 
al cor de Boston, una de les ciutats més antigues dels Estats Units. A més, Boston és considerada la 
capital universitària del país. La seva àrea metropolitana alberga més de 350 universitats, entre les quals 
destaquen Harvard o el Massachusetts Institute of Technology.

PREUS

Dates Setmanes Preu

29.06 - 21.07 3 5.800 €

Classes
16 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer a la 
setmana i activitats diàries.

Sortides
Madrid. Connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor durant el vol al viatge 

d’anada.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursió opcional a Nova York 

(190 € aprox.).
• Dinar i sopar dels diumenges.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Boston Fenway Residència

Descobreix la ciutat de Boston

i fes un curs d’anglès complet amb

16 hores de classes a la setmana

Individual

De 11 a 17
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ESCOLA
Benvingut a Iona College, un campus 
universitari emblemàtic on comptaràs amb tot 
el que puguis desitjar com a estudiant a Nova 
York: edificis d’avantguarda i unes instal·lacions 
esportives i recreatives completes.

Aquesta universitat està situada en una ciutat 
tranquil·la i petita, a molt poca distància del 
centre de Manhattan. Una ubicació perfecta 
perquè t’endinsis en la vida d’un autèntic 
campus novaiorquès i a la vegada puguis 
gaudir de molt a prop la ciutat que mai dorm.  

PROGRAMA
El curs consta de 20 classes setmanals d’anglès, 
de 45 minuts cadascuna. Per garantir-ne 
l’efectivitat, les classes s’imparteixen en grups 
de 15 estudiants com a màxim.

Les classes es duen a terme en aules 
modernes i equipades amb l’última tecnologia. 
L’enfocament és participatiu i amè, la qual 
cosa t’ajudarà a conèixer de seguida els teus 
companys, procedents de diferents parts del 
món.

ALLOTJAMENT
Viuràs com un universitari estatunidenc autèntic! 
T’allotjaràs en un apartament, a la residència 
del campus, i compartiràs la teva habitació amb 
altres estudiants. Tots els àpats estan inclosos.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A les tardes participaràs en un programa 
d’excursions que inclou visites a llocs 
emblemàtics de Nova York i els seus voltants 
com ara: 11/S Memorial Museum, Rockefeller 
Center, Soho, Chinatown, el pont de Brooklyn, 
l’Estàtua de la Llibertat, l’Empire State, Times 
Square, Central Park, Six Flags, i molt més!

En totes les sortides tu i el teu grup us moureu 
d’una forma molt còmoda, amb transport privat 
i passis VIP a totes les excursions.

Benvingut a la ciutat més poblada dels Estats Units, sens dubte una de les més emocionants del món. 
Aquest programa et permetrà assistir a classes d’anglès i allotjar-te en un campus universitari típicament 
nord-americà, tot mentre gaudeixes de sortides inoblidables per la ciutat. El teu grup comptarà amb 
transport privat i passis VIP per a totes les excursions.

Viu en un campus nord-americà

autèntic mentre gaudeixes

al màxim de la Gran Poma!

PREUS

Dates Setmanes Preu

03.07 - 25.07 3 4.900 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dues de dia sencer i diverses de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i connexions 
opcionals des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Passis VIP a totes les 

excursions.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Dipòsit reemborsable de 60 

USD.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

New York Experience Residència Grup
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ESTATS UNITS
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ESCOLA
Situat a la zona sud de Pennsilvània, el campus 
de Mercersburg està envoltat de boscos, 
pistes d’atletisme i instal·lacions esportives i 
acadèmiques d’avantguarda.

La majoria d’edificis han estat renovats i 
compten amb moderns laboratoris, estudis 
artístics, instal·lacions informàtiques, àrees 
d’estudi, etc. I tot està a la teva plena disposició!

PROGRAMA
Aquest programa està obert a estudiants 
internacionals independentment del seu 
nivell d’anglès. Més del 70% dels participants 
d’aquest programa són alumnes d’internats 
estatunidencs, o que aspiren a ser-ho, raó per la 
qual tots els estudiants reben preparació per a 
l’examen del TOEFL.

Cada dia, de dilluns a divendres, hi ha 5 hores 
de classes i 2 hores d’estudi supervisat. La ràtio 
professor-alumne és 1:4, la qual cosa garanteix 
una atenció molt personalitzada.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en una habitació compartida amb 
companys de diferents nacionalitats i en règim 
de pensió completa.

Allotjar-se en un lloc de les característiques 
de Mercersburg és un autèntic luxe. El campus 
compta amb més de 100 hectàrees entre 
instal·lacions acadèmiques, esportives i 
recreatives. Una petita ciutat que de ben segur 
t’inspirarà al màxim a l’hora d’estudiar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou una excursió setmanal de 
dia complet a ciutats com Washington DC, 
Filadèlfia i Nova York, així com visites variades a 
llocs d’interès històric i cultural.

En les estones lliures podràs escollir entre 
les múltiples activitats culturals i esportives 
que ofereix el centre a través de les seves 
completíssimes instal·lacions.

Rigor acadèmic i instal·lacions extraordinàries en un terreny de més de 100 hectàrees fan de Mercersburg 
un dels internats més exclusius dels Estats Units. En aquest programa hi ha molt pocs espanyols i estaràs 
envoltat de joves d’altres nacionalitats, així que l’èxit està garantit. La ubicació també és perfecta, a una 
hora i mitja de Washington DC.

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 27.07 4 6.100 €

Classes
25 hores setmanals més 2 hores 
d’estudi individual.

Excursions
Una de dia sencer a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació (només 

aeroport de Baltimore, 
Pennsilvània i Washington).

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor durant el vol.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Mercersburg Residència Individual

Programa intensiu d’anglès de

25 hores setmanals de classes

en un internat únic

De 12 a 17

Cursos d’idiomes

ESTATS UNITS

La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.
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Vichy
FRANÇA

GrupFamília

ESCOLA
Et proposem un centre privat superior, ubicat 
en ple centre de la ciutat. Per aquesta escola 
de francès passen cada any més de 5.000 
estudiants de fins a 120 nacionalitats diferents. 
Els motius del seu èxit són la qualitat de 
l’ensenyament i unes instal·lacions completes i 
cèntriques.

El centre compta amb aules molt lluminoses i 
ben equipades, laboratori d’idiomes, biblioteca 
i zona d’ordinadors. I allò que la converteix en 
una opció perfecta és que podràs desplaçar-te 
còmodament a qualsevol lloc de la ciutat, a peu 
o en bicicleta.
 
PROGRAMA
Aprendre francès a través d’un programa 
acadèmic complet de 15 hores setmanals en 
grups d’un màxim de 15 alumnes, repartits 
per nivells (des d’A1 fins a B2). Les classes se 
centren en treballar la comunicació activa, la 
qual cosa afavoreix un aprenentatge dinàmic 
i posa de relleu temes de conversa relacionats 
amb la cultura francesa. Tot en un ambient molt 
cuidat i segur.

ALLOTJAMENT
Vichy et proporciona l’oportunitat de viure una 
immersió lingüística i cultural amb una família 
francesa, com un membre més de la casa. La 
família serà l’encarregada de traslladar-
te a l’escola i recollir-te un cop finalitzis les 
classes. Comptaràs amb habitació individual, 
esmorzar i sopar durant la setmana, i pensió 
completa els caps de setmana.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A les tardes, de dilluns a divendres, podràs 
realitzar activitats esportives molt variades 
al centre Vichy Stages (a 10 minuts a peu de 
l’escola): tennis, golf, ràfting, tennis de taula, 
bàsquet, voleibol, bicicleta de muntanya, 
bàdminton, tirolesa, bitlles, pàdel, futbol, etc. Així 
com esports a l’exterior: ciclisme de muntanya, 
natació, escalada o ràpel.

S’inclouen excursions durant la setmana i els 
diumenges. Descarregaràs adrenalina en 
parcs temàtics, com Vulcania, i coneixeràs llocs 
meravellosos, com els llacs i volcans de la regió 
d’Auvernia. 

Gaudeix d’unes vacances inoblidables i aprèn francès però passa-t’ho també molt bé gràcies a les múltiples 
opcions esportives: tennis, golf, natació, ràfting, tennis de taula, bàsquet i un llarg etcètera d’opcions. 
Sense oblidar que viuràs la teva immersió a Vichy, una ciutat balneari situada al cor de França. La seva 
arquitectura i els seus bonics paisatges no et deixaran indiferent!

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 21.07 3 3.400 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dues activitats o sortides a la 
setmana i una excursió de dia 
sencer a la setmana.

Sortides
Madrid.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor durant el vol.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Curs de francès molt complet

amb múltiples opcions esportives

i convivència en família

De 12 a 16

Cursos d’idiomes
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FRANÇA

ESCOLA
Les classes tenen lloc al Lycèe Saint-Elme, un 
col·legi d’educació secundària d’Arcachon. Està 
perfectament situat, al centre de la localitat, i 
té accés fàcil a l’estació de tren i a multitud de 
comerços.

El centre compta amb tot el necessari perquè 
els estudiants se sentin a gust i gaudeixin de 
l’aprenentatge i del temps que passen a l’escola: 
classes degudament condicionades i amb 
molta llum natural, zones d’esbarjo i descans, 
pista de bàsquet, sala d’informàtica amb accés 
gratuït a internet i cafeteria, etc.

PROGRAMA
Arcachon és una opció perfecta per millorar 
el teu nivell de francès. Assistiràs a 12,5 hores 
setmanals de classes en grups d’un màxim de 
15 alumnes, distribuïts segons el nivell.

Els professors són francesos i estan titulats i 
especialitzats en l’ensenyament de l’idioma a 
estrangers. T’ajudaran a millorar de manera 
notable en molt poc temps!

ALLOTJAMENT
Les famílies són seleccionades curosament 
pel Departament de Benestar de l’escola. A 
la família seràs l’únic alumne hispanoparlant i 
t’allotjaràs en una habitació individual o doble, 
com un membre més de la casa. Les famílies 
viuen a 15-30 minuts en transport públic de 
l’escola.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Arcachon és molt més que un curs de francès. 
Com a complement de les classes, podràs 
escollir entre dos tipus de programes:

• Programa amb activitats: canoa, equitació, 
recorreguts en bicicleta, esports, jocs a la 
platja i visites per la ciutat.

• Programa de surf: aquesta opció només està 
disponible per a programes de dues setmanes.

S’inclouen sortides per la zona, així com 
excursions a Bordeus, Dune du Pyla i el parc 
d’atraccions de Biscarrose.

Deixa’t portar per la bellesa de les seves platges i boscos. A Arcachon t’espera una experiència única per 
aprendre francès mentre t’ho passes molt bé gràcies a un programa d’activitats complet. Ideal per als 
amants dels esports aquàtics, aquesta ciutat t’encantarà per les platges infinites i per la famosa Duna de 
Pilat.

Classes
12,5 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Se surt en diumenge 
i es torna en dissabte. Som 
agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge fins a 
l’aeroport de Bordeus o en tren 
des d’Hendaia.

El preu inclou
• Trasllat des de l’aeroport de 

Bordeus o l’estació de tren 
d’Arcachon.

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Excursions opcionals.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Abonament de transport 

setmanal.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Arcachon IndividualFamília

PREUS

Dates Setmanes Activitats Surf

30.06 - 13.07 / 21.07 - 03.08 2 1.990 € 2.200 €

30.06 - 20.07 / 21.07 - 10.08 3 2.400 € 2.800 €

Més dates disponibles a l’estiu. Consult’ns!

De 13 a 17

Cursos d’idiomes
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Residència

ESCOLA
Les classes tenen lloc a la residència universitària 
St. Nicolás, a la PREUSa i segura localitat d’Igny, 
a només 20 km de París. Es tracta d’un complex 
educatiu molt complet, amb magnífiques aules, 
sales d’estar on poder descansar durant les 
estones lliures, un poliesportiu i àmplies zones 
verdes.

PROGRAMA
El programa inclou 15 hores setmanals de 
classes de francès en grups d’un màxim de 14 
estudiants, distribuïts segons el nivell.

Les classes són impartides per professorat 
nadiu, en horari de matí, i estan molt 
centrades en la millora de la comunicació 
oral. L’enfocament, molt dinàmic, et permetrà 
aprendre mentre et diverteixes a través de jocs 
i activitats interactives.

ALLOTJAMENT
L’allotjament és en habitacions triples, amb 
bany compartit i en règim de pensió completa. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Aquest programa és idoni per a tots aquells 
estudiants que busquen combinar les classes 
de francès amb múltiples escapades culturals 
i d’oci per París. Coneixeràs els llocs més 
emblemàtics de la ciutat: el Louvre, la Torre 
Eiffel, Notre Dame, Montmartre, Sacré-Coeur, 
Tour de Montparnasse, Disneyland, etc.

De manera complementària, l’escola ofereix 
tres activitats opcionals que es realitzen durant 
tres tardes a la setmana amb un cost extra:

• Programació de jocs. Els participants 
aprendran a programar els seus propis 
jocs d’ordinador guiats per professorat 
experimentat.

• Moda. Curs formatiu i sortides a desfilades i 
a les zones de compres més emblemàtiques 
de París.

• Lideratge. Per als qui desitgen aprendre la 
importància de les habilitats interpersonals i la 
capacitat d’inspirar i dirigir.

Pocs escenaris resulten tan perfectes per aprendre francès com la meravellosa París, una de les ciutats 
més atractives del món gràcies a la seva riquesa històrica, arquitectònica i cultural. Des dels seus museus, 
galeries d’art i universitats de categoria mundial fins a la cultura juvenil del Rive Gauche i del barri Llatí. 
Sens dubte, París t’enamorarà.

Individual

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i dues de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar el 
teu viatge fins a l’aeroport de 
París.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Activitats opcionals: 

programació (100 €/setm.), 
moda (100 €/setm.) i lideratge 
(150 €/setm.).

• Servei de bugaderia.
• Dipòsit reemborsable de 50 €.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

París

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.390 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 2.990 €

Més dates disponibles a l’estiu. Consulta’ns!

De 14 a 17

Cursos d’idiomes

FRANÇA
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ESCOLA
École des Roches és un prestigiós boarding 
school del país que durant l’estiu també obre les 
seves portes per oferir cursos de francès molt 
complets. El campus d’École des Roches està 
situat a 115 km de París i a 3 km de la petita i 
PREUSa ciutat de Verneuil-sur-Avre.

El centre compta amb unes instal·lacions molt 
completes, que inclouen: 36 aules, sala de 
cinema, teatre, centre eqüestre, 7 pistes de 
tennis, pista de kàrting, gimnàs, camps de futbol 
i bàsquet, laboratori d’idiomes i un llarg etcètera 
d’espais esportius i recreatius. 

PROGRAMA
Assistiràs a 15 hores setmanals de classes 
de francès en grups de 12 estudiants, 
aproximadament. El contingut de les classes 
se centra en treballar la gramàtica, l’estructura 
de l’idioma i la fluïdesa oral. Si tens més de 
14 anys, podràs realitzar l’examen del TCF 
(Test de coneixement del francès). Es tracta 
d’una certificació oficial que emet el Ministeri 
d’Educació de França.

ALLOTJAMENT
Viuràs al fantàstic campus del col·legi. École des 
Roches compta amb petites cases residencials, 
d’estil normand, amb dormitoris de 2 a 8 llits. 
Totes estan perfectament equipades, inclouen 
cuina, sala de jocs i sala de reunions amb 
televisor i piano. 

Cada casa té els seus cuidadors, encarregats 
d’organitzar activitats i vetllades nocturnes. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més de la gran varietat d’esports que podràs 
practicar al campus, el programa inclou altres 
activitats amb què gaudir del teu temps lliure: 
teatre, concerts, ball, conferències i debats, 
barbacoes, cuina francesa, fabricació de 
disfresses, etc.

Pel que fa a excursions, en realitzaràs dues de 
dia complet a la setmana a llocs fantàstics com: 
París, Versalles, Deauville, els castells de Loira o 
Mont Saint Michel, entre altres. 

Et presentem un marc ideal per estudiar francès. École des Roches pot presumir de ser un dels col·legis més 
prestigiosos de França. Està situat en plena campanya normanda, a 115 quilòmetres de París, i compta amb 
60 hectàrees de terreny i arbredes. A més, si tens més de 14 anys, aquest programa et permetrà obtenir 
una certificació oficial del teu nivell de francès.

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dues de dia sencer a la 
setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar el 
teu viatge fins a l’aeroport de 
París.

El preu inclou
• Trasllat des de l’aeroport en 

els horaris establerts.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Opció examen TCF. (150 €).
• Trasllat fora de l’horari 

d’arribada als aeroports.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Dipòsit reemborsable de 

300€.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

École des Roches Residència Individual

PREUS

Dates Setmanes Preu general amb activitats

30.06 - 12.07 / 14.07 - 26.07 2 3.300 €

30.06 - 19.07 / 14.07 - 02.08 3 4.450 €

Més dates disponibles a l’estiu. Consulta’ns!

De 10 a 17

Cursos d’idiomes

FRANÇA
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Dublin Technology
IRLANDA

ESCOLA
Les classes tenen lloc a Grange Community 
College, que es troba a un barri ple de vida i 
activitats. Els estudiants poden gaudir de la 
llibertat que ofereixen les localitats petites 
juntament amb la proximitat de la ciutat i de la 
costa irlandesa.

PROGRAMA
Aquest programa utilitza una línia virtual VLE 
(Virtual Learning Environment) per a l’intercanvi 
de notes amb el professor, comentaris, 
presentació de projectes i informació general.

Inclou 15 hores de classes d’anglès a la setmana. 
Durant una hora i mitja al dia aprendràs 
mitjançant pissarres interactives, llibres 
electrònics, presentacions digitals i tauletes.

Durant l’altra hora i mitja aprendràs anglès a 
través de projectes i treballs de col·laboració 
com, per exemple, la creació d’una cartera 
digital. Els grups són d’un màxim de 15 alumnes 
per aula.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en famílies nadiues de la zona, 
en règim de pensió completa. De dilluns a 
divendres, l’àpat del migdia es proporciona al 
col·legi. El dissabte, dia de l’excursió, la família et 
prepararà un packed lunch.
 
Has de saber que durant el programa, les 
famílies allotgen un únic participant de la 
mateixa nacionalitat i idioma.

El trasllat diari a l’escola el realitzaràs amb un 
autobús privat del col·legi, que et recollirà i et 
deixarà a casa.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Cada tarda assistiràs a un programa complet 
d’activitats a l’escola, així com al complex 
esportiu local i, per descomptat, al poble mateix, 
que de ben segur t’encantarà!

A més, totes les setmanes gaudiràs d’excursions 
de dia complet i mig dia, com les previstes al 
National Aquatic Centre, a la fàbrica de Guiness 
o a la bonica ciutat de Dublín.

Si el que t’agrada són les noves tecnologies, et proposem un dels millors col·legis d’Irlanda per aprendre 
d’una forma divertida. Les pissarres interactives, els llibres electrònics i les tauletes seran els teus millors 
aliats per crear la teva cartera digital final. Tot això a Portmanock, un poble de costa, agradable i tranquil, 
a 16 km al nord de Dublín.

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 2 2.550 €

30.06 - 21.07 3 3.000 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Barcelona.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor del 30.06 al 21.07 

(mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Lloguer de tauletes.
• Per a l’estada de 2 setmanes, 

no s’inclou monitor durant el 
vol de tornada.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

GrupFamília

De 13 a 17

Cursos d’idiomes
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ESCOLA
Sutton Park és un dels millors boarding schools 
d’Irlanda, hi trobaràs estupendes instal·lacions 
acadèmiques i esportives, wifi, sala d’ordinadors, 
tallers i aules per a manualitats, així com 
àmplies zones verdes per a la pràctica d’esports 
i activitats a l’aire lliure.

PROGRAMA
Les classes tenen lloc al matí o a la tarda. 
S’imparteixen un total de 15 hores setmanals, en 
grups de 15 alumnes com a màxim.

A classe s’aborden temes quotidians i del dia a 
dia de la societat irlandesa. D’aquesta forma 
es busca aplicar els coneixements ja estudiats 
a situacions reals, posant especial èmfasi en 
practicar les habilitats lingüístiques.

Per a aquells que vulguin una ajuda extra amb 
l’idioma, dues tardes a la setmana es duu a 
terme un programa de dues hores i mitja de 
reforç d’anglès.

ALLOTJAMENT
Després de gairebé dues dècades treballant 
amb el programa de Sutton Park, tenim una 
àmplia xarxa de famílies amfitriones que 
estaran encantades d’allotjar-te i donar-te 
la benvinguda com un membre més de la 
casa. Les famílies viuen en zones residencials i 
tranquil·les de Dublín, com Sutton o Howth.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A les tardes gaudiràs d’un calendari complet 
d’activitats d’oci, entre les quals destaca una 
excursió al centre de Dublín, així com a altres 
llocs emblemàtics dels voltants.

Sense oblidar les nombroses activitats 
esportives i lúdiques que organitza l’escola. A 
Sutton Park no existeix l’avorriment!

Després de 19 anys oferint-lo, Sutton Park és ja un clàssic de la nostra programació d’estiu. Estudiaràs a 
la península de Howth, a poc menys de 12 km del centre de Dublín, i des d’on gaudiràs d’unes magnífiques 
vistes de la badia. Sutton Park és un col·legi al qual hi van alumnes irlandesos durant el curs, però que obre 
les seves portes també a l’estiu per acollir estudiants internacionals com tu.

Sutton Park és el programa perfecte

perquè els joves s’iniciïn als cursos 

d’idiomes a l’estranger

Classes
15 horas semanales.

Excursions
Una de día completo y dos de 
medio día a la semana.

Sortides
Madrid.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor del 01.07 al 21.07 

(mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Sutton Park
IRLANDA

GrupFamília

PREUS

Dates Setmanes Preu

01.07 - 14.07 / 21.07 - 04.08 2 2.400 €

01.07 - 21.07 / 21.07 - 12.08 3 2.990 €

De 10 a 16

Cursos d’idiomes
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Dublin Classic
IRLANDA

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 2 2.490 €

30.06 - 21.07 3 2.990 €

GrupFamília

ESCOLA
Al sud de Dublín ens trobem amb De La Salle 
College, un col·legi de secundària irlandès amb 
més de 60 anys de trajectòria. El centre, que 
ha estat ampliat en dues ocasions, compta en 
l’actualitat amb capacitat per donar cabuda  
prop de 500 estudiants.

De La Salle College compta amb aules grans i 
lluminoses, pistes de bàsquet, camps per jugar 
al rugbi i al hoquei, gimnàs, aula d’informàtica, 
etc.

PROGRAMA
Assistiràs a 15 hores setmanals de classes 
d’anglès en grups d’un màxim de 15 estudiants. 
La primera part de les classes està orientada 
a treballar la gramàtica i les habilitats escrites, 
per continuar, després del descans del matí, 
amb una metodologia més dinàmica.

L’objectiu és que aprenguis a desenvolupar les 
teves habilitats orals i auditives per mitjà de jocs 
de rol, teatre o jocs.
 

A més, de manera complementària, a cada grup 
es desenvolupa un projecte que presentareu en 
anglès en finalitzar el curs. Aquests treballs es 
plantegen com part d’un concurs, amb premis 
inclosos!

ALLOTJAMENT
Viuràs amb una família irlandesa, com un 
membre més de la casa. Es tracta d’una 
manera perfecta de poder assimilar l’idioma i 
posar a prova tot el que has après a les classes. 
Se’t proporcionaran tots els àpats. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou una excursió de dia complet 
a la setmana i dues excursions de mig dia a la 
setmana. I és que De La Salle College és molt 
més que un curs d’anglès a Dublín. A més de la 
capital, coneixeràs altres llocs com Glendalough, 
Howth, Malahide Castle, Galway, etc.

Aprendre anglès mentre gaudeixes de la meravellosa ciutat de Dublín i convius amb una família local. 
Estudiaràs a De La Salle College, un col·legi de secundària fundat l’any 1952 i ubicat a Churchtown, a només 
10 minuts en transport de la capital. A més, el programa et permetrà conèixer altres llocs d’interès de la 
zona com Glendalough, Howth o Galway.

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer a la 
setmana i dues de mig dia a la 
setmana.

Sortides
Bilbao.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor del 30.06 al 21.07 

(mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Per a l’estada de dues 

setmanes, no s’inclou monitor 
durant el vol de tornada.

• Excursions opcionals.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Estudia anglès a Dublín, conviu amb 

una família local i coneix altres llocs 

turístics de la zona

De 12 a 17

Cursos d’idiomes



31www.astonherencia.es

ESCOLA
Les classes es duen a terme a la University 
College Cork, una de les universitats més 
prestigioses i més antigues d’Irlanda. El campus 
té una superfície de 4.000 m2 i es troba a 15 
minuts caminant de la catedral i del centre de 
la ciutat.

Compta amb aules ben equipades, biblioteca, 
sala d’ordinadors i cafeteria, a més d’un 
excel·lent complex esportiu.

PROGRAMA
El programa inclou 15 hores setmanals de 
classes d’anglès en grups de 15 estudiants com 
a màxim. A més, dues tardes a la setmana 
podràs assistir a classes de reforç en cas que 
vulguis millorar el teu nivell.

Les classes se centren en simulacions de 
situacions quotidianes a través de les quals 
poder utilitzar els coneixements ja apresos 
i practicar totes les habilitats lingüístiques 
essencials.

ALLOTJAMENT
Aquest programa compta amb dues opcions 
d’allotjament en pensió completa:

En família, en habitació individual o doble, a 
un màxim de 45 minuts en transport públic de 
l’escola (el preu inclou abonament de transport).

L’altra opció d’allotjament és en residència, 
dintre del campus, en habitació individual i bany 
privat.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Durant la teva estada podràs realitzar activitats 
com ara ball irlandès tradicional, cine club, 
visites a la ciutat, xerrades sobre la història 
irlandesa, barbacoes, etc.

El programa també inclou dues excursions de 
mig dia a la setmana per Cork i els voltants, i 
una excursió de dia complet a llocs d’interès del 
sud i l’oest d’Irlanda. 

Construïda sobre una illa, entre els dos canals principals del riu Lee, Cork és una ciutat PREUSa per passejar, 
amb un encant especial i un ambient únic. A través d’aquest programa assistiràs a un curs d’anglès en una 
de les universitats més prestigioses i antigues de la ciutat, i podràs escollir el tipus d’allotjament que més 
s’adeqüi als teus gustos: família amfitriona o residència.

PREUS

Dates Allotjament Setmanes Preu

03.07 - 24.07 Família 3 2.900 €

03.07 - 24.07 Residència 3 3.100 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i dues de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Madrid i València.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Bugaderia a la residència (3 €).
• Dipòsit reemborsable a la 

residència (60 €).

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Cork Classic
IRLANDA

GrupFamília o 
Residència

De 11 a 17
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Maynooth University
IRLANDA

PREUS

Dates Setmanes Preu

01.07 - 14.07 2 2.650 €

01.07 - 21.07 3 3.300 €

GrupResidència

ESCOLA
Estudiaràs al campus de la Universitat 
de Maynooth, una de les universitats més 
prestigioses de la ciutat de Dublín i la seva 
àrea. Es tracta d’un campus molt espaiós, amb 
capacitat per albergar prop de 3.000 estudiants 
irlandesos durant el curs. Durant l’estiu també 
obre les seves portes per convertir-se en una 
magnífica escola d’idiomes. 

Tot el campus està envoltat de bonics jardins 
i zones verdes, a més de comptar amb 
magnífiques instal·lacions esportives amb 
gimnàs, pistes de bàsquet, bàdminton, tennis, 
voleibol, piscina coberta, etc.

PROGRAMA
El programa inclou 15 hores de classes d’anglès 
a la setmana, en horari de matí o de tarda. Tot 
i que si ho prefereixes pots ampliar el nombre 
d’hores afegint dues classes més a la setmana 
en lloc d’utilitzar aquest temps en activitats. 
Les classes estan orientades a diferents grups 
d’edat.

A més, els professors les organitzen en funció 
dels interessos dels estudiants i supervisen 
el progrés dels alumnes a través d’exàmens 
regulars. Això ajuda els estudiants a posar a 
prova el que han après i tenir un seguiment real 
dels seus avenços. 

ALLOTJAMENT
El campus nord de la Universitat de Maynooth 
serà la teva casa durant les setmanes que duri el 
programa. T’allotjaràs en un bloc d’apartaments 
construïts l’any 2016, per tant amb unes 
instal·lacions noves i modernes. Les habitacions 
són individuals i estan completament equipades 
amb bany, escriptori i armari. 

ACTIVITATS Y EXCURSIONS
Aprofitaràs al màxim la teva estada a Irlanda! El 
programa inclou activitats totes les tardes, dues 
excursions setmanals de mig dia a Dublín i una 
excursió de dia complet a la setmana.

Vols aprendre anglès a Irlanda i en un entorn universitari prestigiós? Doncs benvingut a Maynooth, una 
petita i pintoresca localitat molt propera a la ciutat de Dublín. Aquí tindràs l’oportunitat d’assistir a classes 
a la Universitat de Maynooth, i compartir la teva experiència amb joves d’altres nacionalitats i gaudir d’un 
programa complet d’activitats i excursions.

Classes
15 hores setmanals de classes.

Excursions
Dues excursions de mig dia a la 
setmana i una excursió de dia 
sencer a la setmana.

Sortides
Madrid.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Servei de bugaderia (3 €).

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Estudia anglès i allotja’t a una

prestigiosa universitat de Dublín, la 

Universitat de Maynooth t’espera!

De 11 a 16
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Dublin Plus
IRLANDA

ESCOLA
El programa es duu a terme al National College 
of Ireland (NCI), ubicat al districte financer de 
Dublín, al cor de la ciutat. El college ofereix 
magnífiques instal·lacions amb aules àmplies, 
lluminoses i modernes, i amb un servei 
d’activitats i d’oci molt variat.

PROGRAMA
El programa inclou 15 hores setmanals de classes 
d’anglès. A més, la formació se complementa 
amb unes altres cinc hores setmanals de tallers 
destinats a formar els estudiants en el món 
del mercat laboral: tècniques de màrqueting i 
publicitat, comunicació interna en empreses, 
gestió de pressupostos, etc.

ALLOTJAMENT
La residència compta amb apartaments amb 
capacitat per a diversos estudiants. Aquests 
inclouen sala d’estar i cuina completament 
equipada. A l’apartament tindràs una habitació 
individual. Els llençols i les tovalloles estan 
inclosos.

El règim és de pensió completa i se serveix al 
menjador del campus, tret dels dies d’excursió, 
que es prepara un packed lunch.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El curs combina a la perfecció les classes 
amb divertides activitats lúdiques i socials, així 
com múltiples sortides per Dublín. Els caps de 
setmana visitaràs llocs tan emblemàtics com 
Glendalough, Wicklow Goal, Kilkenny Castle, 
Belfast, el Museu Nacional d’Història d’Irlanda, 
l’Ajuntament de Dublín o la fàbrica de Guiness. 

Ambient universitari i internacional en ple centre de Dublín. Un regal perfecte per a un teenager independent! 
Assistiràs a classe en un gran complex educatiu com és el National College of Ireland. La ubicació ideal, 
molt prop d’O’Connell Street i de totes les atraccions turístiques de la ciutat, et permetrà conèixer Dublín 
d’una forma molt còmoda. Les places són limitades!

PREUS

Sortida Dates Setmanes Preu

Barcelona i Bilbao 30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08
2 2.900 €

Madrid 01.07 - 14.07 / 21.07 - 04.08

Barcelona i Bilbao 30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08
3 3.700 €

Madrid 01.07 - 21.07 / 21.07 - 11.08

Classes
15 hores setmanals d’anglès i 5 
hores setmanals de tallers.

Excursions
Una de dia sencer i dues de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao. 
Connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor de referència a 

destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Servei de bugaderia.
• Dipòsit reemborsable 50 €.
• Monitor durant el vol de 

tornada per a estades de 
2 setmanes des de Bilbao i 
Barcelona i en sortides del 
21.07.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Residència Individual

Treu el màxim rendiment a la teva 

estada a Dublín, i estudia i viu en ple

centre de la ciutat. Places limitades!

De 16 a 21
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ESCOLA
Estudiaràs a St. Julians, una escola amb aules 
espaioses, ben il·luminades i climatitzades.

Gràcies a la seva ubicació, durant els descansos 
podràs relaxar-te contemplant la magnífica 
vista que s’observa des de la terrassa.

PROGRAMA
Les classes, d’un màxim de 12 alumnes, 
combinen 15 hores setmanals d’anglès general 
amb 7,5 hores, també setmanals, basades en 
visites per l’illa.

Es tracta del curs perfecte tant per guanyar 
fluïdesa com per adquirir habilitats bàsiques.

ALLOTJAMENT
Les famílies se seleccionen curosament i es 
troben a un màxim de 20 minuts en transport 
públic de l’escola. El règim és de mitja pensió 
(esmorzar i sopar) a la casa de la teva família 
amfitriona.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Malta ofereix una infinitat de possibilitats 
d’oci i l’escola organitza un ampli programa 
d’activitats per a tots els gustos. 

Els aficionats als esports es delectaran tant 
a terra com al mar, on podran explorar els 
magnífics fons marins de l’illa. Els amants de la 
festa i els més romàntics podran ballar fins a la 
matinada amb altres estudiants internacionals 
o gaudir d’un passeig nocturn en vaixell.

D’altra banda, el centre d’estudis proposa als 
seus estudiants un club de platja prop de l’escola 
on poder gaudir del meravellós sol maltès. 

Gaudeix al màxim d’una illa mediterrània mentre aprens anglès. Malta és una gran destinació per aprendre 
i és que el seu entorn idíl·lic t’enamorarà. El clima, el paisatge acolorit, el mar blau clar, la rica història, 
l’animada vida nocturna i els bonics pobles, la converteixen en una de les destinacions preferides pels 
estudiants.

Assaboreix l’ambient mediterrani

mentre gaudeixes d’un programa

d’activitats per conèixer l’illa

Classes
22,5 hores setmanals.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Mitja pensió.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Pensió completa.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Abonament de transport 

setmanal.
• Activitats i excursions.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Malta in the City
MALTA

Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 2 1.890 €

30.06 - 21.07 3 2.490 €

Individual

Més dates disponibles a l’estiu. Consulta’ns!

De 17 a 20

Cursos d’idiomes
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ESCOLA
Southbourne School of English, l’escola on 
es duu a terme el programa, té 45 anys 
d’experiència en l’ensenyament d’idiomes. Està 
ubicada en un preciós edifici envoltat de jardins 
i a pocs minuts caminant del mar.

Compta amb aules modernes completament 
equipades, sala d’ordinadors i audiovisual, 
biblioteca, zona d’estudi, cafeteria, etc. A tot això 
s’hi suma un pavelló, diverses pistes esportives, 
sala d’actes i piscina coberta.

PROGRAMA
El programa consta de 15 hores de classes 
d’anglès a la setmana en dos cursos diferenciats. 
El Curs 1 està dirigit a participants d’entre 11 i 15 
anys i s’imparteix a la tarda, mentre que el Curs 
2 s’imparteix a alumnes d’entre 16 i 18 anys, en 
horari de matí.

Les classes estan enfocades a millorar el nivell 
d’anglès gramatical i oral, amb treballs en 
parelles o grups amb qui practicar situacions 
quotidianes.

ALLOTJAMENT
Les famílies se seleccionen curosament i la gran 
majoria porten anys treballant amb el col·legi. 
Només hi haurà un alumne castellanoparlant 
per família i la distància a l’escola no superarà 
els 15 minuts a peu (tret d’excepcions puntuals 
en què s’haurà d’utilitzar el transport públic).

ACTIVITATS I EXCURSIONS
De dilluns a divendres gaudiràs d’un programa 
variat d’activitats en què s’inclou la pràctica 
d’esports o visites locals d’interès a llocs com 
Hengistbury, Poole, Bournemouth, Cristchurch, 
etc.

Els dissabtes tindràs una excursió de dia 
complet per visitar ciutats com Londres, Bath i 
Oxford. T’encantaran!

Aprendre no és incompatible amb gaudir d’unes bones vacances. Et proposem estudiar anglès a només 
10 minuts de la platja, a la zona residencial de Southbourne, lluny de l’enrenou de la gran ciutat de 
Bournemouth. Aquesta zona és coneguda per ser la destinació vacacional més agradable de la costa sud 
d’Anglaterra gràcies al bon clima i al fet de comptar amb una de les platges més maques del país.

Estudia anglès a pocs minuts 

de la platja i a una de les zones 

amb millor clima d’Anglaterra

PREUS

Dates Setmanes Curs 1 Curs 2

30.06 - 14.07 2 2.650 € 2.550 €

30.06 - 20.07 3 3.090 € 2.990 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dues de dia sencer durant 
l’estada i una de mig dia a la 
setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao. 
Consulta connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor del 30.06 al 20.07 

(mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Monitor durant el vol de 

tornada per a estades de 
dues setmanes.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Southbourne
REGNE UNIT

GrupFamília

De 11 a 18
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ESCOLA
El programa es duu a terme al col·legi Melton 
College, situat a una zona residencial de York, 
perfectament comunicat amb el centre de la 
ciutat.

El col·legi és un edifici espaiós i segur, envoltat 
d’un preciós jardí, amb grans àrees de gespa i 
taules de pícnic. Compta amb aules còmodes i 
molt ben equipades.

PROGRAMA
El curs d’estiu inclou 22,5 hores setmanals de 
classes d’anglès, en grups amb un màxim de 
14 estudiants. És un programa intensiu dirigit a 
alumnes que necessiten millorar el nivell en poc 
temps. Les classes busquen un equilibri entre 
gramàtica, lectura, escriptura, comprensió i 
conversa.

York també ofereix la possibilitat de realitzar un 
curs d’anglès durant la resta de l’any. Aquest 
curs comprèn 18 hores setmanals de classes, 
amb un màxim de 14 alumnes per grup. 

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en una família local seleccionada 
curosament. La majoria porten molts anys 
treballant conjuntament amb nosaltres, la qual 
cosa ens permet oferir un allotjament amb 
les màximes garanties i on l’alumne és l’únic 
castellanoparlant.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
En el cas de cursar el programa a l’estiu, podràs 
assistir a les xerrades de Background to Britain, 
sobre diferents aspectes de la cultura britànica 
i a les quals acudiran convidats de diferent 
índole. A més, l’escola també organitza sessions 
de cinema i activitats esportives variades.

El programa es complementa amb una excursió 
de dia complet a llocs com Whitby, The Lake 
District, Harewood House & Leeds o Castle 
Howard & Helmsley.

Estudia anglès de manera intensiva a la prestigiosa escola de Melton College, a només 20 minuts del centre 
històric de York. A més del passat romà, York enamora pels carrers estrets i pintorescs del centre, sense 
oblidar la cèlebre catedral de York Minster. D’impressionant bellesa clàssica, és la catedral gòtica més gran 
del nord d’Europa. 

Classes
22,5 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer a la
setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor durant el vol de 

Madrid del 30.06 al 21.07.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Activitats de tarda-nit els 

dimarts i dijous.
• Acompanyament als vols 

que no surtin de Madrid i de 
tornada, en una estada de 2 i 
4 setmanes, a Madrid al juliol.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

York Intensive GrupFamília

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 / 21.07 - 04.08 / 04.08 - 18.08 2 2.550 €

30.06 - 21.07 / 21.07 - 11.08 3 3.000 €

30.06 - 28.07 / 21.07 - 18.08 4 3.700 €

De 14 a 18

Cursos d’idiomes

REGNE UNIT
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PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 20.07 3 3.100 €

Bury St Edmunds GrupFamília

ESCOLA
L’escola està al centre de Bury St Edmunds, 
just al davant de l’emblemàtica catedral. 
L’enfocament educatiu del centre queda 
perfectament resumit en el seu lema: Teaching 
with passion (ensenyar amb passió). A través 
d’aquesta filosofia es busca motivar i incentivar 
els alumnes perquè assoleixin totes les seves 
fites i propòsits.

Les instal·lacions estan formades per dos bonics 
edificis històrics que inclouen zones recreatives 
com sala d’estar amb jocs i dos patis. 

PROGRAMA
El programa inclou 21 hores setmanals de 
classes d’anglès en grups de fins a 12 alumnes 
com a màxim. El primer dia realitzaràs una 
prova d’anglès per determinar el teu nivell 
i el tipus de classe que necessites. El curs 
treballa tots els aspectes relacionats amb la 
llengua anglesa: gramàtica, escriptura, lectura, 
comprensió, conversa i pronunciació.

ALLOTJAMENT
Una part important del programa està 
relacionada amb l’allotjament. Conviure amb 
una família local et permetrà endinsar-te en el 
seu dia a dia, i t’ajudarà a sortir-te’n en anglès i 
a conèixer la seva cultura i hàbits.

Les cases acostumen a estar prop de l’escola, 
però en aquells casos en què els estudiants no 
puguin desplaçar-se a peu fins a l’escola, les 
famílies són les encarregades de portar-los i 
recollir-los.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A Bury St Edmunds no tindràs temps per a 
avorrir-te. Durant la setmana s’inclouen sortides 
per la ciutat i activitats variades, com ara 
concursos, karaokes, nits de cinema, etc.

El programa es complementa amb excursions 
de dia complet a ciutats com Londres, 
Cambridge o Norwich, així com escapades de 
mig dia a altres llocs d’interès de la zona. 

Et proposem un curs complet d’anglès de 21 hores setmanals de classe a Bury St Edmunds. Aquesta és una 
bonica localitat del sud d’Anglaterra, situada a 30 minuts de Cambridge i coneguda per la seva abadia. A 
més, per complementar la teva immersió lingüística, conviuràs amb una família local, com un membre més 
de la casa.

Classes
21 hores setmanals.

Excursions
Dues de dia sencer durant 
l’estada i una de mig dia a la 
setmana.

Sortides
Bilbao.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Curs complet d’anglès de 21 hores 

setmanals en una localitat britànica 

bonica y tranquil·la

De 14 a 17
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ESCOLA
L’escola ofereix un ambient molt familiar. 
Està dirigit pel nostre amic John Duncan, que, 
juntament amb la seva dona, l’han convertit en 
un centre d’excel·lència educativa.

El diari britànic The Gazette, basant-se en 
el criteri dels inspectors del British Council, 
va publicar un rànquing que situava aquest 
centre en el lloc número u de les millors escoles 
d’anglès al Regne Unit.

PROGRAMA
El programa, que es un curs intensiu, inclou 
21 hores setmanals de classes d’anglès. Les 
classes es duen a terme en horari de matí i de 
tarda, i aborden totes les àrees de coneixement 
de l’idioma.

A més, s’inclou un programa d’estudi personal, 
amb classes de reforç orientades a les 
necessitats de cada alumne. 

ALLOTJAMENT
Podràs triar el tipus d’allotjament que encaixi 
millor amb els teus gustos i necessitats, en 
família amfitriona o residència. 

Amb família amfitriona tindràs una habitació 
individual. En aquesta opció la distància amb 
l’escola és de 30-40 minuts. S’inclou esmorzar 
i sopar.

Si prefereixes l’allotjament en residència, 
Goldney Hall University Residence està a la 
teva disposició, a només 15 minuts de l’escola. 
Pertany a la Universitat de Bristol i compta 
amb 50 habitacions individuals amb cuina 
compartida.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Gaudiràs d’un ampli programa d’activitats, així 
com d’excursions a llocs d’interès. D’aquesta 
manera podràs conèixer la zona, explorar-ne la 
cultura, fer nous amics i tot mentre no deixes de 
practicar l’anglès!

Aquest programa t’ofereix l’oportunitat de donar un salt qualitatiu en el teu domini de l’anglès amb un 
curs intensiu a Bristol, la segona ciutat més gran del sud d’Anglaterra, a només dues hores de Londres. 
Podràs escollir l’allotjament que més s’adapti a les teves necessitats, ja sigui en una família britànica o en 
una residència per a estudiants.

Millora el teu anglès amb

un curs intensiu a la 

moderna ciutat de BristolPREUS

Dates Setmanes Preu

A partir 
del 30.06 

(Tornada en 
dissabte)

3 2.400 €

Classes
21 hores setmanals.

Excursions
Opcionals. Es poden contractar 
a l’escola.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Programa descrit.
• Allotjament escollit.
• Mitja pensió en allotjament en 

família.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Àpats i manutenció a la 

residència.
• Dipòsit reemborsable de 30 

GBP a la residència.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

CARACTERÍSTIQUES

Bristol Intensive Família i 
Residència

Individual

De 16 a 23
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La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.

ESCOLA
Estudiaràs a Bradfield, un col·legi espectacular 
amb instal·lacions de primera qualitat en plena 
campanya anglesa. Bradfield compta amb 200 
hectàrees de terreny amb multitud de camps 
per practicar esport, un poliesportiu, pistes de 
tennis cobertes i a l’aire lliure, etc. També disposa 
d’aules de música, art i un teatre espaiós.

El menjador es troba en un edifici antic, molt 
ben conservat i adaptat. 

PROGRAMA
Les classes es basen en una metodologia 
d’ensenyament innovadora, basada en jocs, 
dinàmiques i en un projecte final sense llibres 
de text. En total, el programa acadèmic inclou 
15 hores setmanals de classes d’anglès, amb un 
màxim de 12 alumnes per classe.

L’última nit del curs se celebra una gran gala de 
comiat per a la qual tu i la resta de companys 
preparareu una actuació. La diversió està 
assegurada!

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en una residència meravellosa, en 
una habitació individual o compartida amb 
altres estudiants internacionals.

El regim és de pensió completa. Tots els àpats 
se serveixen al menjador menys els dies 
d’excursió, en què el col·legi s’encarrega de 
preparar un packed lunch per emportar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A les tardes el programa permet escollir entre 
una gran varietat d’activitats d’oci i esport, 
mentre que a les nits també es realitzen 
activitats com karaoke, casino, cinema, quiz 
night, barbacoes o discoteca.

Sense oblidar que gaudiràs d’excursions 
meravelloses a llocs com Londres, Oxford o al 
castell de Windsor, entre d’altres.

Imagina’t estudiant en plena campanya anglesa, envoltat de grans zones enjardinades i amb totes les 
comoditats que ofereix un boarding de luxe... Doncs no imaginis més! Et presentem un dels nostres millors 
programes residencials al Regne Unit. Aquest college t’encantarà i et sorprendrà a parts iguals pel seu 
mètode d’ensenyament innovador.

Aprèn anglès de forma 

dinàmica i gaudeix d’unes 

instal·lacions meravelloses

PREUS

Dates Setmanes Preu

02.07 - 15.07 2 4.100 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid i Barcelona. Consulta 
connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor durant el vol (mínim 

deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Education Progress Residència Individual

De 8 a 17
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ESCOLA
Moorland Hall està format per tres cases amb 
capacitat per a 70 participants. D’entre tots, els 
nostres alumnes són l’únic grup d’espanyols, la 
qual cosa garanteix que els nostres estudiants 
visquin una immersió única al costat d’alumnes 
d’altres parts del món.

I tot en un entorn d’allò més familiar. El 
programa està dirigit per Jo i Kim, que viuen a 
la casa principal de la residència amb la resta 
de la seva família.

Les instal·lacions inclouen una petita piscina, 
un camp de futbol i un petit llac on tenen lloc 
algunes de les activitats programades.

PROGRAMA
Consta de 12 hores de classes d’anglès a la 
setmana, amb un màxim de 12 alumnes per 
classe. La metodologia és molt dinàmica per tal 
d’estimular la comunicació a força de role plays, 
cançons, debats, jocs, etc.

ALLOTJAMENT
Les habitacions estan preparades per allotjar 
fins a 12 alumnes i la majoria estan equipades 
amb lliteres. El règim és de pensió completa, 
amb menjar casolà i tradicional, elaborat a 
base d’ingredients naturals d’aquesta zona del 
país.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Les classes d’anglès es combinen amb un dia de 
surf a les platges de Devon, escalada, equitació 
o tir amb arc. A més, també gaudiràs d’activitats 
d’aventura com caiac, itineraris per coves i rius, 
mountain biking, mountain boarding (similar al 
snowboard però sobre gespa), ràpel, trekking 
per la muntanya, cursos de supervivència, 
natació, futbol, bàsquet, etc.

El programa també inclou excursions a North 
Cornall, Exeter, Water Park, National Trust o 
Plymouth. 

Els nostres amics Jo i Kim t’obren les portes de la seva casa victoriana en plena natura per gaudir d’un estiu 
únic durant el qual podràs practicar tot tipus d’esports aquàtics i d’aventura. Des que van posar en marxa 
aquest programa l’any 1990, tenen cura dels nostres alumnes i presten molta atenció al seu benestar 
emocional. També organitzen activitats increïbles que complementen el programa de classes d’anglès.

Un estiu únic en plena naturalesa 

i practicant tot tipus d’esports.

Som l’únic grup d’espanyols!

PREUS

Dates Setmanes Preu

21.07 - 03.08 2 2.900 €

30.06 - 20.07 3 3.700 €

Classes
12 hores setmanals.

Excursions
Tres de dia sencer a la setmana.

Sortides
El 30.06, Madrid i Barcelona. 
El 21.07, Madrid. Consulta 
connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Dipòsit reemborsable de 30 

GBP.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Moorland Hall Residència Grup

De 9 a 15

Cursos d’idiomes
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ESCOLA
Ardingly College està ubicat en un edifici 
majestuós. Les aules, molt espaioses, compten 
amb grans finestrals pels quals entra molta 
llum natural. A més, estan equipades amb tot 
tipus de recursos audiovisuals, que permeten 
amenitzar i dinamitzar les classes.

L’escola també destaca per tenir nombroses 
instal·lacions esportives, tant interiors com 
exteriors, piscina climatitzada, menjador, teatre 
i discoteca.

PROGRAMA
El programa acadèmic inclou 15 hores de 
classes d’anglès a la setmana, en grups 
reduïts d’un màxim de 15 alumnes. Durant les 
classes treballaràs tant la fluïdesa a l’hora de 
parlar com la comprensió en totes les seves 
modalitats, oral i escrita.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la meravellosa residència del 
college, que compta amb habitacions dobles o 
de més capacitat, amb banys compartits.
 

El regim és de pensió completa. La residència té 
un menjador self-service amb menjar variat per 
a cada dia. Els dies d’excursió et prepararan un 
packed lunch per emportar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Fora de l’aula la pràctica de l’anglès està 
assegurada gràcies a un programa complet 
d’activitats lúdiques i esportives: jocs, nits de 
karaoke, tardes de cinema, manualitats, etc.
Aquí l’avorriment està prohibit!

El programa inclou una visita de mig dia a la 
setmana i una excursió de dia complet els 
dissabtes. Coneixeràs ciutats meravelloses com 
Londres, Oxford, Brighton o Canterbury.

Aquest internat et deixarà sense paraules. Ardingly College compta amb una excel·lent reputació acadèmica 
i impressionants instal·lacions educatives i esportives en plena campanya anglesa. Es troba a West Sussex, 
al sud-est d’Anglaterra, en una regió declarada zona protegida pel seu interès natural, i a només 40 minuts 
en tren del centre de Londres.

Excel·lent reputació acadèmica i

impressionants instal·lacions educatives

i esportives en plena campanya anglesa

Grup

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 20.07 3 3.500 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dues de dia sencer durant 
l’estada i una de mig dia a la 
setmana.

Sortides
Madrid i Barcelona. Consulta 
connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Dipòsit reemborsable de 30 

GBP.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Ardingly Residència

De 8 a 17
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ESCOLA
Aquest col·legi, fundat l’any 1895, té en l’actualitat 
més de 300 hectàrees de terreny. Compta amb 
excel·lents instal·lacions esportives, com ara 
pistes de tennis, pista d’esquaix, camp de gespa 
artificial, rocòdrom, camp de golf de 18 forats, 
piscina coberta, etc. A més, compta amb aules 
especialment preparades per a les activitats 
d’art.

PROGRAMA
El programa consta de 15 hores de classes 
d’anglès a la setmana en grups d’un màxim de 
12 alumnes per classe. La metodologia reforça 
les quatre bases de l’aprenentatge d’idiomes: 
comprensió oral, comprensió escrita, expressió 
oral i expressió escrita.

En finalitzar el programa realitzaràs l’examen 
d’anglès ANGLIA, que certificarà el teu progrés.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en aquesta completa boarding 
school i compartiràs habitació amb altres 
estudiants. El regim és de pensió completa.
Tingues la certesa que aquí no et faltarà de res!

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa d’activitats es divideix en els 
següents grups:

• Aventura. Tir amb arc, escalada, quads, 
càmpings, senderisme, jocs per la “jungla”, etc.

• Esports. Bàdminton, beisbol, bàsquet, futbol, 
golf, criquet, mini olimpíades, natació, tennis, 
etc.

• Activitats creatives. Construcció d’un 
bumerang, taller de joies, creació de màscares, 
pintura, teatre, etc.

• Just for fun. Jocs de paracaigudes, recerca 
del tresor, dies temàtics, cuina, tècniques de 
circ, etc.

Endinsa’t en una típica boarding school anglesa al costat del popular bosc de Robin Hood, el bosc de 
Sherwood. Es tracta d’un curs molt original per la varietat del seu programa d’activitats, que preveu les 
millors opcions per als més creatius, els més esportistes o els més aventurers. La millor oportunitat per 
aprendre anglès mentre t’ho passes d’allò més bé!

El programa ideal si busques gran

varietat d’activitats esportives,

d’aventura i creatives

Grup

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 13.07 2 2.750 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Tres de dia sencer.

Sortides
Barcelona.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Examen ANGLIA i certificat.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Worksop Residència

De 12 a 16

Cursos d’idiomes

REGNE UNIT



43www.astonherencia.es

ESCOLA
L’escola forma part del Writtle College, una 
de les universitats rurals més grans del Regne 
Unit. Et sorprendrà per les seves magnífiques 
instal·lacions, perfectament integrades en 
l’entorn de la campanya anglesa.

El complex compta amb la seva pròpia granja, 
uns encantadors jardins i zones recreatives i 
de descans, on gaudiràs al costat de la resta 
d’estudiants de l’escola.

PROGRAMA
El programa inclou 15 hores de classes d’anglès 
a la setmana. Abans d’anar-hi realitzaràs un 
test en línia que servirà per avaluar el teu nivell 
i col·locar-te així al grup més adequat d’acord 
amb les teves necessitats.

ALLOTJAMENT
La teva comoditat està garantida, t’allotjaràs 
en una habituació individual, a la residència del 
campus. Els banys són compartits i el règim és 
de pensió completa. Els dies d’excursió rebràs 
un packed lunch amb tot el dinar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Les classes es combinen amb les acadèmies 
que disposa el programa:

• Acadèmia d’esports. Inclou dues sessions 
setmanals d’entrenament de futbol o rugbi. 

• Acadèmia de dansa. Inclou dues sessions 
setmanals de classes de ball.

El programa es complementa amb un calendari 
variat d’excursions. Tindràs l’oportunitat de 
visitar Londres, on podràs relaxar-te fent un 
creuer pel riu. Coneixeràs la fascinant ciutat de 
Cambridge, amb la seva prestigiosa universitat, 
així com la bonica ciutat de Whitstable.

Aquest programa és ideal per a primeres sortides, així com per a nens i joves que busquin un programa 
dinàmic i divertit al Regne Unit. Et divertiràs al mateix temps que aprendràs anglès al cor del comtat 
d’Essex, a la ciutat de Chelmsford. La seva ubicació, a només 50 km de Londres, et permetrà conèixer la 
capital britànica i altres ciutats com Cambridge.

Viuràs en un entorn universitari

molt segur, acollidor i diferent

a tot el que hagis vist abans!

PREUS

Dates Setmanes Preu

02.07 - 15.07 2 2.650 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Tres de dia sencer i una de mig 
dia durant l’estada.

Sortides
Madrid i Barcelona. Consulta 
connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Servei de bugaderia (preu 

aproximat per rentada 3 GBP).
• Dipòsit reemborsable de 50 

GBP.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Chelmsford Residència Grup

De 11 a 17
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ESCOLA
L’escola es troba en un dels edificis victorians de 
la Universitat de Cambridge, a només 15 minuts 
a peu del centre de la ciutat. Compta amb 
sala d’ordinadors, cafeteria i un jardí on poder 
descansar i relaxar-se.

PROGRAMA
El programa consta de 15 hores setmanals 
de classes d’anglès, amb un màxim de 16 
estudiants per classe. La metodologia es centra 
en la comprensió i l’expressió oral, i posa el 
focus en temes d’interès amb què generar una 
participació activa: aventura, botigues i moda, 
mitjans de comunicació, amistats, alimentació i 
salut, esport britànic i temps lliure.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs al campus de la universitat, en 
un entorn únic! La residència compta amb 
habitacions individuals o dobles amb bany 
compartit, una gran sala menjador, una sala 
comuna i amplis jardins.

El regim és de pensió completa. Els dies que es 
realitzen excursions, la residència et prepararà 
un packed lunch.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Cambridge Plus és més que un curs d’anglès. 
L’escola duu a terme un programa complet 
d’activitats després de les classes, amb les que 
podràs divertir-te i treure el màxim rendiment 
al teu temps d’oci. Aquestes activitats estan 
supervisades per monitors especialitzats: 
esports, visites per la ciutat, activitats creatives, 
discoteca, etc.

A més, els caps de setmana gaudiràs 
d’excursions de dia complet a Londres, Windsor 
o Warwick Castle.

Cambridge gaudeix del prestigi de ser un símbol de la tradició i l’excel·lència acadèmica des de fa 800 anys. 
És una ciutat divertida i internacional, perfecta per aprendre anglès i passar un estiu inoblidable. A només 
45 minuts en tren de Londres, Cambridge et permetrà millorar el teu nivell d’anglès mentre fas amics 
d’arreu del món.

Presumeix d’haver estudiat a

una de les ciutats universitàries 

per excel·lència del Regne Unit

PREUS

Dates Setmanes Preu

07.07 - 27.07 3 3.700 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Dues de dia sencer durant 
l’estada i una de mig dia a la 
setmana.

Sortides
Madrid i Barcelona. Consultar 
connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor durant el vol (mínim 

deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Dipòsit reemborsable de 20 €.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Cambridge Plus Residència Individual
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PREUS

Dates Setmanes Preu

02.07 - 23.07 3 3.500 €

Canterbury Grup

ESCOLA
El programa es desenvolupa a la Universitat 
de Kent, a la bonica i històrica ciutat de 
Canterbury. Aquest campus universitari obre les 
seves portes a l’estiu per oferir un curs complet 
d’anglès, que et dona la possibilitat de gaudir de 
les seves magnífiques instal·lacions.

La universitat està envoltada d’amplis espais 
verds, amb boniques vistes de la ciutat. I compta 
amb unes instal·lacions recreatives i esportives, 
on divertir-te al màxim durant les teves estones 
lliures.

PROGRAMA
El curs acadèmic inclou 15 hores setmanals de 
classes d’anglès, en grups d’un màxim de 15 
estudiants, i distribuïts segons nivells (des de 
principiant fins a avançat).

Els professors del programa promouen un 
aprenentatge animat, fomenten el treball en 
grup i estimulen l’ús constant del nou vocabulari, 
tant dins com fora de l’aula.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs al campus residencial de la 
Universitat de Kent. Aquesta residència compta 
amb habitacions individuals, una cantina, on 
realitzaràs la major part dels àpats, així com 
d’una àmplia varietat d’espais per al descans i 
la pràctica d’esports. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou una gran oferta d’activitats 
i d’excursions destinades a que coneguis 
els principals llocs d’interès de la zona i, per 
descomptat, a que et relacionis amb la resta 
d’estudiants internacionals.

Faràs amics d’arreu del món des del primer 
minut, i podràs gaudir de festes de benvinguda 
i de comiat, nits temàtiques de discoteca, 
karaoke, cinema, esports, ball, etc.

A més, el programa inclou excursions de dia 
complet a través de les quals podràs conèixer 
les ciutats de Londres, Cambridge o Whitsable.

La històrica ciutat britànica de Canterbury és un lloc ideal per realitzar un curs d’anglès. Estudiaràs a la 
Universitat de Kent, t’allotjaràs en un campus que compta amb totes les comoditats i múltiples opcions per 
fer esport: camps per practicar futbol i rugbi, pistes de tennis, estudi de ball, etc. El programa també inclou 
excursions a les meravelloses ciutats de Londres i Cambridge. 

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer
a la setmana.

Sortides
Madrid i Barcelona. Connexions 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor des de Madrid del
• 02.07 al 23.07 (mínim deu 

alumnes).
• Monitor durant el vol des de 

Barcelona el 02.07 (mínim 10 
alumnes).

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Dipòsit reemborsable (30 GBP).
• Servei de bugaderia (preu 

aproximat per rentada 3 GBP).
• Monitor durant el vol de tornada 

a Barcelona el 23.07.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Residència

Assisteix a un curs complet d’anglès

a la històrica ciutat de Canterbury,

Visitaràs Londres i Cambnridge!

De 14 a 17
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IndividualKeele

ESCOLA
Estudiaràs anglès en un magnífic campus 
britànic a la localitat de Keele. Compta amb 
excel·lents instal·lacions esportives, camps de 
futbol, pistes de gespa artificial, pistes de tennis, 
espais d’esbarjo a l’aire lliure, etc. A la part 
central, el campus també compta amb oficina 
de correus, supermercat o llibreria.

PROGRAMA ACADÈMIC
Assistiràs a 15 hores setmanals de classes 
d’anglès en grups d’un màxim de 15 alumnes. 
Les classes són impartides per professorat 
jove que busca donar un enfocament divertit i 
molt pràctic. Aprendràs a través de nombrosos 
exercicis en grup, jocs de rol i altres tècniques 
amenes.

PROGRAMA OPCIONAL
De manera complementària, podràs contractar 
algun dels programes amb activitats opcionals:

• Lideratge. Taller dinàmic que aprofundeix en 
les nocions de lideratge i direcció, i t’ensenya a 
manejar les claus de l’èxit.

• Futbol. Taller orientat a millorar les tècniques 
generals de futbol (passades, tir, etc.). Inclou la 
visita a un estadi de futbol, Manchester United 
o Manchester City.

• Golf. Programa destinat a practicar la base 
estratègica i la tècnica en un dels millors 
camps de golf de la regió.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en una moderna residència, que 
compta amb habitacions individuals amb bany 
privat. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou un calendari complet 
d’activitats i excursions, durant la setmana i els 
caps de setmana.

T’ho passaràs d’allò més bé en un dels millors 
parcs d’atraccions del Regne Unit, Alton Towers, 
i en un parc aquàtic. A més, coneixeràs localitats 
pròximes com Liverpool o Newcastle.

Al nord de Birmingham ens trobem amb la bonica localitat de Keele, caracteritzada pels seus impressionants 
entorns naturals. A Keele t‘obrim les portes d’un campus universitari de qualitat, envoltat d’una zona rural 
molt tranquil·la, on podràs aprendre anglès i divertir-te. El programa també ofereix activitats opcionals de 
lideratge o futbol. 

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer 
durant l’estada.

Sortides
Barcelona.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.
• Monitor durant el vol.

El preu no inclou
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Dipòsit reemborsable de 60 

GBP.
• Servei de bugaderia (preu 

aproximat per rentada 2,50 
GBP).

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Residència

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 13.07 2 2.600 €

Futbol 1 150 €

Lideratge / Golf 1 200 €

Aprèn anglès es un magnífic 

campus universitari britànic 

amb totes les comoditats

De 13 a 17

Cursos d’idiomes
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La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.

ESCOLA
Brillantmont és un col·legi de reconegut prestigi 
que va ser fundat l’any 1882. Posseeix 13.000 m2 
de terreny i està format per 7 edificis.

Les instal·lacions són estupendes: compta amb 
una platja privada a la vora del llac Leman i un 
local en plena naturalesa on s’organitzen les 
discoteques.

També compta amb pista de tennis, poliesportiu, 
un teatre i una zona de tennis de taula on 
s’organitzen divertides lliguetes.

PROGRAMA
El programa d’estiu ofereix un curs de 15 hores 
a la setmana d’anglès i/o francès en grups 
reduïts de 12 alumnes com a màxim.

Al final de la jornada escolar es reserva una 
hora d’estudi per a la revisió o la preparació dels 
cursos. Tot sota la supervisió dels professors, que 
t’ajudaran en tot moment a resoldre possibles 
dubtes. A més, cada divendres realitzaràs una 
prova que permetrà controlar el teu progrés i 
evolució.

ALLOTJAMENT
El col·legi compta amb habitacions grans i 
còmodes amb 2 o 3 llits i amb banys compartits. 
El règim és de pensió completa al menjador del 
col·legi, i quan el temps ho permet, s’organitzen 
barbacoes a la platja.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Els dimecres participaràs en una sortida cultural 
per visitar llocs com el Museu Olímpic, la fàbrica 
de Gruyère, el castell de Chillon o l’edifici de les 
Nacions Unides.

A més, a aquestes visites cal afegir-hi les 
excursions de cap de setmana a ciutats com 
Berna o Ginebra.

Brillantmont
SUÏSSA

Un curs excel·lent perquè practiquis anglès i/o francès en un marc incomparable mentre gaudeixes de 
l’exquisida educació suïssa. El col·legi Brillantmont es troba a la bonica ciutat de Laussane, a la zona 
francòfona del país. Aquesta segura ciutat universitària compta amb innombrables atractius culturals i 
esportius, i amb meravelloses vistes al Llac Leman i als Alps. Les places són limitades!

Classes
15 hores setmanals d’anglès o 
francès.

Excursions
Una de dia sencer i dues de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllat des de l’aeroport de 

Ginebra.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Servei de bugaderia.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

 Aquest programa t’ofereix la

 possibilitat d’aprendre anglès o

 francès en un col·legi espectacular

Residència Individual

PREUS

Dates Setmanes Preu

06.07 - 20.07 2 3.750 €

06.07 - 27.07 3 5.250 €

Més dates disponibles a l’estiu. Consulta’ns!

De 10 a 17

Cursos d’idiomes
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Classes
10 o 15 hores setmanals a Irlanda 
i Regne Unit. 10 hores setmanals 
a França, Alemanya, Espanya, 
Canadà i Estats Units.

Sortides
Consultar segons destinació. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar els teus vols.

El preu inclou
• Vol i taxes a Irlanda i el Regne 

Unit.
• Trasllats a destinació.
• Monitor al vol al Regne Unit i 

Irlanda a l’estiu en les dates 
indicades.

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vols i taxes a la resta de 

destinacions.
• En estades de dues setmanes 

no es garanteix monitor 
durant el vol de tornada del 
Regne Unit o Irlanda.

• Monitor durant el vol en 
sortides individuals.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Si el que busques és aprendre un idioma de forma intensiva i conviure a casa del professor, aquesta és 
la teva opció! Aquest programa, destinat a joves madurs i independents, et permetrà practicar un segon 
idioma en un entorn familiar i centrat en tu, de manera que milloraràs de forma ràpida, amena i natural. El 
teu professor, un professional qualificat, serà un dels membres de la família amfitriona que t’aculli.

Casa del professor
EUROPA

IndividualFamília

PROGRAMA
Es tracta d’un curs amb molt d’èxit, que combina 
l’estada en una família nadiua, curosament 
seleccionada, amb les classes particulars de 
l’idioma que triïs. Podràs cursar 10 o 15 hores 
setmanals de classe, amb la comoditat de no 
desplaçar-te del domicili.

El professor particular, que pot ser qualsevol 
membre qualificat de la teva família amfitriona, 
ha d’adequar les classes al teu nivell lingüístic.

Un altre gran avantatge d’aquest programa és 
que pots realitzar-lo a gairebé qualsevol part 
del món. Et presentem la nostra oferta a les 
principals destinacions, però si estàs interessat 
en un altre país diferent, no dubtis en proposar-
nos-ho i ens posarem mans a l’obra.

• Regne Unit: normalment té lloc als comtats 
d’Essex, Hampshire, Berkshire, Hertfordshire i 
al comtat de Kent.

• Irlanda: acostuma a tenir lloc a l’àrea de 
Dublín i rodalies, Cork i Galway.

• França: a les regions de la Costa Blava, 
Bretanya, Vall del Loira, Provença i Roine-Alps.

• Alemanya: een localitats situades als estats de 
Bavaria, Berlín, Friburg, Heidelberg, Stuttgart, 
Westphalia i Frankfurt-Wiesbaden.

• Espanya: en localitats de la província de 
Màlaga.

• Canadà: en localitats situades a Toronto i 
Vancouver. Per francès al Quebec.

• Estats Units: en localitats situades a Chicago, 
Denver, Los Angeles, Nova Anglaterra, Sant 
Diego i Hawaii.

AVANTATGES
Casa del professor és garantia d’èxit. Entre 
les múltiples raons que animen cada any als 
nostres estudiants a cursar aquest programa, 
destaquen:

• Classes personalitzades. El professor analitzarà 
les teves necessitats lingüístiques i treballareu 
amb més intensitat allò que has de millorar.

• Aprenentatge intensiu. Conviure amb el 
teu professor garanteix una comunicació 
constant i un escenari perfecte per practicar 
a tota hora.

• Entorn 100% nadiu. No tindràs contacte 
amb l’espanyol. La teva immersió lingüística i 
cultural serà total.

• Totes les comoditats. Viure i assistir a les 
classes a la mateixa casa t’estalviarà molt de 
temps.

Més opcions disponibles arreu 

del món: Itàlia, Japó, Xina, 

Rússia... Consulta’ns!

De 11 a 17
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PREUS IRLANDA

PREUS FRANÇA I ALEMANYA

PREUS REGNE UNIT

* El programa compartit només pot fer-se del 30.06 a l’11.08, tret a Irlanda, que és del 30.06 al 
14.07.
** Dates Club 6: 30.06 al 14.07, 14.07 al 28.07 i 28.07 a l’11.08.

Dates Setmanes One to one Compartit*

Qualsevol diumenge de l’any,
tret programa compartit*

2 3.200 € 3.050 €

3 3.990 € -

Dates Setmanes Alemanya França

Qualsevol diumenge
de l’any

2 2.950 € 2.750 €

3 3.900 € 3.600 €

Dates Setmanes Compartit* One to One Club 6**

Qualsevol diumenge de l’any, tret
del programa compartit i Club 6

2 2.800 € 3.000 € 2.650 €

3 - 3.650 € -

PREUS CANADÀ I ESTATS UNITS

Dates Setmanes Canadà Estats Units

Qualsevol diumenge de l’any 3 4.200 € 4.200 €

PREUS ESPANYA

Dates Setmanes Màlaga

Qualsevol diumenge de l’any
2 2.200 €

3 2.900 €

Cursos d’idiomes
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família sense classes
Programes d’immersió

50 Cursos d’estiu

De 13 a 18 anys



51www.astonherencia.es

Practica el teu anglès en un entorn real

Deixa el mòbil uns dies. Si hi ha programes que destaquen per 
suposar una immersió real en l’idioma, són aquests. Adapta les 
teves rutines per poder treure el màxim partit a la teva vida 
en família. Troba els millors moments per practicar l’anglès i 
descobreix el veritable atractiu del programa: conèixer la que 
serà la teva nova família durant unes setmanes, o potser, la 
que serà la teva segona família per a tota la vida.

Submergeix-te de ple en la vida d’una família 
estrangera

Els programes d’immersió en família són la nostra proposta 
estrella per viure una experiència cultural inoblidable. Aquests 
cursos garanteixen al participant una immersió completa en el 
dia a dia d’una família local.

Per gaudir d’aquest tipus de programes és important entendre 
que no hi ha un prototip de família amfitriona. La teva família 
pot ser monoparental, tenir fills majors o directament no tenir-
ne. Cadascuna respon a una cultura i hàbits als quals, com a 
estudiant internacional, hauràs adaptar-te. L’important és que, 
siguin d’una manera o d’una altra, descobriràs que totes són 
famílies acollidores i que estan desitjant compartir amb tu 
aquesta experiència.

Totes les famílies són conscients de les raons que t’han portat 
a voler realitzar un programa d’aquest tipus, de manera que 
faran tot el possible perquè estiguis a gust. En poc temps et 
sentiràs com un membre més de la casa i t’habituaràs a les 
seves rutines i costums, per això el teu enriquiment personal 
està assegurat.

Viu una autèntica

 immersió cultural

 al país que triïs!

Estats Units
França
Regne Unit
Irlanda
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Grup

PROGRAMA
Chicago és la tercera ciutat més gran del país, 
només per darrere de Nova York i Los Angeles. 
Considerada com l’origen dels gratacels, és 
especialment famosa per la seva arquitectura 
i compta amb representació de diferents 
èpoques i estils. Es tracta a més d’una de les 
ciutats amb més zones verdes i millor qualitat 
de vida del món.

Durant quatre setmanes, el programa et 
permetrà endinsar-te en el dia a dia de la ciutat, 
ja sigui a través de sortides organitzades o 
mitjançant plans amb la família.

ALLOTJAMENT
Una família local et rebrà a casa amb els braços 
oberts. T’integraràs a casa com un membre més 
de la llar, practicaràs anglès en l’entorn familiar 
i formaràs part dels seus costums i tradicions 
des del primer dia. Una convivència a través 
de la qual experimentaràs un gran enriquiment 
cultural però també personal.

Les famílies amfitriones resideixen en petites 
localitats o en zones residencials properes a la 
ciutat de Chicago, a l’estat d’Illinois.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Gaudiràs del dia a dia de la teva vida a Chicago 
a través d’activitats molt variades. Això inclou 
barbacoes, tardes de piscina o de llacs, esports, 
compres en algun centre comercial, activitats 
culturals que ofereixi la zona, etc.

A més, el programa d’Immersió Àrea de Chicago 
també et permetrà gaudir de meravelloses 
excursions organitzades per la ciutat. 
Coneixeràs els llocs més emblemàtics, com 
ara el Millenium Park, la Willis Tower, la famosa 
Michigan Avenue, les ribes del llac Michigan, així 
com molts altres dels seus atractius. Tingues la 
certesa que Chicago t’enamorarà!

Immersió Àrea Chicago
“La ciutat del vent”, com es coneix popularment Chicago, constitueix la ciutat més important del Midwest 
nord-americà. Està situada a la vora del llac Michigan, un dels cinc Grans Llacs, i sobre la ciutat s’hi alcen els 
primers gratacels dels Estats Units, més antics fins i tot que els de Nova York. La gaudiràs mentre convius 
amb una família, que t’acollirà com un membre més.

Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

25.06 - 24.07 4 3.850 €

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid i connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Gaudeix d’una de les ciutats

més boniques dels EUA i conviu

amb una família local

Immersió familiar

De 14 a 18

ESTATS UNITS
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Immersió Total Chicago Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

25.06 - 24.07 4 3.200 €

Immersió familiar

PROGRAMA
El veritable interès del programa està en 
descobrir una forma de vida diferent a la pròpia, 
i poder submergir-te de ple en el dia a dia d’una 
família local de l’àrea de Chicago. Aquest tipus 
d’experiències suposen un gran enriquiment 
personal per a tot aquell qui les experimenta, 
ja que a més del repte de sortir-te’n en anglès, 
t’endinsaràs de ple en un entorn diferent i nadiu, 
com un membre més.

Aquest programa està dirigit a estudiants que 
tinguin especial interès en conèixer la cultura 
nord-americana i descobrir un nou estil de vida. 
Per fer-ho, hauràs de ser una persona amb un 
alt grau de maduresa, adaptable i, sobretot, 
amb moltes ganes de conèixer gent i relacionar-
te amb un entorn nou. El repte és gran, però la 
satisfacció personal que et proporcionarà serà 
molt més gran.

El programa es duu a terme en petites localitats 
de l’estat de Chicago o en zones residencials 
properes a la ciutat.

ALLOTJAMENT
Totes les famílies d’aquest programa són 
voluntàries. Això vol dir que no reben una 
retribució econòmica, sinó que acullen un 
estudiant internacional a casa pel fet de poder 
viure una experiència d’intercanvi cultural. Als 
Estats Units hi ha una gran tradició d’aquest 
tipus de programes, no és difícil trobar-se 
amb famílies que han acollit un estudiant 
internacional en algun moment. 

No existeixen prototips de famílies. Poden ser de 
tots els tipus, monoparentals, amb o sense fills, 
joves, grans, de diferents religions, etc. Tenen 
en comú la seva il·lusió per obrir les portes de 
casa a un estudiant internacional. Per aquest 
motiu, entendre que l’èxit no depèn d’un tipus de 
família és el primer pas per inscriure’s a aquest 
tipus de programes.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Les activitats i sortides dependran dels plans de 
la teva família amfitriona i dels seus hàbits.

Vols aprendre a sortir-te’n en anglès en un entorn real i descobrir com és la vida en una família de Chicago? 
Et presentem el nostre programa d’immersió total a Chicago, a través del qual et relacionaràs amb una 
família i un entorn nadius durant tots els dies que dura el programa. Es tracta de l’oportunitat perfecta per 
“desconnectar” de l’us del teu idioma habitual, i poder viure una immersió al 100%.

Classes
Sense classes.

Excursions
Sense excursions organitzades.

Sortides
Madrid. Connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Viu una immersió total a través d’un 

programa basat en la convivència.

Afanya’t, les places són limitades!

Individual

De 14 a 18
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Grup

PROGRAMA
Boston és una de les ciutats més antigues dels 
Estats Units i centre intel·lectual i estudiantil 
del país. Es considera la capital universitària, 
ja que compta amb més de 350 universitats, 
moltes entre les més prestigioses del món 
com Harvard o el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Nova Anglaterra, regió on es troba la ciutat de 
Boston, no només destaca per la seva tradició 
educativa sinó per ser la més segura de tot el 
país. La tradició esportiva també salta a la vista, 
equips tan importants com els Boston Celtics, 
els New England Patriots o els Boston Red Sox 
tenen la seva seu a la capital de Massachusetts.

ALLOTJAMENT
Conviuràs amb una família local, com un 
membre més de la casa. Això et permetrà 
millorar el teu nivell d’anglès i conèixer els 
seus costums i tradicions. I, per descomptat, 
experimentaràs un gran enriquiment cultural 
però també personal. Aprendràs a adaptar-te a 
altres formes de vida i punts de vista. 

Les famílies amfitriones resideixen en petites 
localitats o en zones residencials properes a la 
ciutat de Boston.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més de treure partit a la teva experiència en 
família, el programa també inclou un calendari 
d’activitats i excursions.

Durant la teva estada participaràs cada 
setmana en una activitat local de mig dia amb la 
resta del teu grup. Algunes d’aquestes activitats 
poden ser barbacoes, tardes de piscina, a la 
platja o en llacs, esports, compres, etc.

A més, el programa inclou una excursió de dia 
complet a la setmana. Amb la resta dels teus 
companys coneixeràs els llocs més emblemàtics 
de Boston: Faneuil Hall, Fenway Park, Boston 
Commons o el port on va tenir lloc el Motí del Te 
(Boston Tea Party).

Immersió Àrea Boston
Si algú vol conèixer els orígens dels Estats Units, ha de visitar la zona de Nova Anglaterra, on destaca la 
ciutat de Boston. Llar dels primers colons nord-americans, Boston és, al costat de Nova York i Washington 
DC, una de les ciutats més importants de la Costa Est i una de les urbs més antigues del país. Gaudeix d’una 
immersió inoblidable i conviu amb una família local de la zona. 

Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

29.06 - 28.07 4 3.950 €

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid i connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Descobreix una forma de vida

diferent mentre practiques

anglès en un entorn quotidià

Immersió familiar

De 14 a 18
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Immersió familiar

GrupImmersió Àrea Nova York Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

03.07 - 01.08 4 3.900 €

PROGRAMA
Immersió Àrea de Nova York és l’opció perfecta 
per a aquells estudiants que vulguin gaudir 
d’activitats i excursions per la ciutat i els seus 
voltants, però alhora conèixer per dins la societat 
del país. Combinaràs la teva convivència amb 
una família local amb sortides inoblidables en 
grup, amb els teus companys d’aventura i el teu 
monitor.

Nova York és la ciutat més poblada dels 
Estats Units, i una de les urbs més influents en 
l’esfera mundial. Durant la teva estada, podràs 
recórrer-la i conèixer en detall els seus llocs més 
recognoscibles i emblemàtics.

ALLOTJAMENT
El fet de conviure amb una família local et 
permetrà endinsar-te de ple en el seu dia a dia i 
podràs practicar el teu anglès en un entorn real 
i, de retruc, podràs conèixer les seves rutines i 
costums. Les famílies del programa viuen en 
petites localitats o zones residencials properes 
a la ciutat de Nova York, la qual cosa garanteix 
un entorn tranquil i segur.

Les famílies són voluntàries, no reben cap 
compensació econòmica, sinó que t’allotgen 
pel sol fet de poder viure una experiència 
d’intercanvi cultural amb un jove d’un altre país. 

Aquest tipus de programes estan orientats a 
estudiants motivats i il·lusionats per treure el 
màxim partit a la seva estada en família; i han 
de ser capaços de gestionar les seves estones 
lliures a casa.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou un calendari complet 
d’excursions i sortides pels millors racons 
de Nova York. Realitzaràs activitats durant 
la setmana amb el teu grup i monitor, i una 
excursió setmanal de dia complet per visitar 
llocs tan emblemàtics com Times Square, 
Central Park, la Cinquena Avinguda, Madison 
Avenue, Broadway o el MOMA. 

Gaudeix al màxim de l’emblemàtica Nova York, una de les ciutats més famoses del món. Gràcies a aquest 
programa, combinaràs un calendari complet d’excursions i sortides per la gran metròpoli amb una immersió 
en una família local de la zona. Sens dubte, la combinació perfecta per gaudir del teu viatge i alhora 
endinsar-te en el dia a dia d’una família novaiorquesa. 

CARACTERÍSTIQUES

Nova York t’espera a 

través d’una immersió en 

família amb excursions!

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i connexions 
opcionals des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu
• alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

De 14 a 18
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Grup

PROGRAMA
Coneix la “ciutat de les estrelles” des de dins, 
conviu amb una família local i forma part del 
seu dia a dia. Los Angeles és coneguda per 
la seva indústria cinematogràfica, la seva 
gran riquesa cultural i per comptar amb uns 
paisatges costaners increïbles.

Durant les tres setmanes que dura el programa, 
tindràs temps per realitzar activitats i excursions 
amb la resta del grup, i temps per gaudir al 
costat de la teva família amfitriona.

ALLOTJAMENT
Si hi ha programes que destaquen per ser 
una gran oportunitat per practicar diàriament 
l’anglès en un entorn real, són els d’immersió 
familiar. Més especialment, t’ofereixen la 
possibilitat de viure una enriquidora experiència 
personal que no et deixarà indiferent.

Coneixeràs de prop una nova cultura a través 
de la convivència amb una família que segur 
serà diferent a la teva i que, per tant, tindrà un 
estil de vida també diferent.
 

Les famílies viuen en petites localitats i en zones 
residencials del sud de Califòrnia. Gaudiràs d’un 
entorn tranquil i segur.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Un cop a la setmana gaudiràs d’excursions 
inoblidables. Visitaràs Hollywood, el bressol del 
cinema nord-americà, on estan tots els estudis 
cinematogràfics. I Beverly Hills, on resideixen 
les estrelles més famoses del cinema. Podràs 
recórrer el final de la històrica Ruta 66 pel 
Boulevard de Santa Mònica, el Passeig de la 
Fama i les seves famoses platges com Venice 
Beach. 

Immersió Àrea Los Angeles
Los Angeles és reconeguda com una de les ciutats ètnicament més diverses del planeta així com una de 
les majors àrees metropolitanes del món. Podràs viure una immersió al més pur estil de vida californià 
i conèixer llocs emblemàtics com Hollywood o Santa Mònica. Així que si vols viure un estiu de pel·lícula, 
aquest és el teu programa!

Família

PREUS

Dates Setmanes Preu

09.07 - 31.07 3 3.750 €

Classes
Sense classes.

Excursions
Tres de dia sencer durant 
l’estada.

Sortides
Madrid, Barcelona i connexions 
opcionals des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Submergeix-te en l’estil de vida 

californià i coneix Hollywood, Santa 

Mònica i el Passeig de la Fama

Immersió familiar

De 14 a 18
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PROGRAMA
Benvingut a un dels programes d’immersió 
familiar més autèntics dels Estats Units. El 
programa d’Immersió i Voluntariat suposa 
una incursió total en la vida d’una família 
nord-americana, i pots complementar la teva 
experiència amb un projecte de voluntariat.

Col·laborar com a voluntari amb una 
organització sense ànim de lucre és una cosa 
molt habitual a la societat nord-americana. 
Aquest tipus d’experiències suposen un gran 
enriquiment personal i una manera perfecta 
de desenvolupar-te en un nou entorn i conèixer 
gent. Alguns exemples de voluntariat són 
assistència en un banc d’aliments, en un refugi 
d’animals, en una residència de gent gran, etc.

Un altre dels grans avantatges del programa 
és que podràs decidir si vols que, a la família 
amfitriona, hi hagi un germà d’edat semblant a 
la teva. 

Atès que es tracta d’una immersió total, es 
requereix que els participants siguin madurs i 
independents, i que siguin capaços d’entretenir-
se en aquells moments en què la família s’hagi 
d’absentar unes hores per compromisos 
professionals o personals. 

A la destinació, comptaràs amb el suport i la 
supervisió addicional d’un coordinador local del 
programa.

ALLOTJAMENT
Les famílies d’aquest programa són voluntàries 
i han estat seleccionades curosament pel 
coordinador local americà. El fet de conviure 
de manera permanent amb una família 
angloparlant et permetrà practicar el teu 
anglès de manera ininterrompuda. 

A més, la teva adaptació a un nou entorn i a 
unes noves rutines farà que experimentis un 
gran enriquiment cultural i també personal. 

Si estàs interessat en participar en un programa enfocat a la cultura nord-americana i la vida familiar 
mentre consolides definitivament el teu anglès, ja l’has trobat! Podràs realitzar un programa de voluntariat 
i viure en una casa on hi hagi un membre amb una edat similar a la teva. Una experiència 100% nord-
americana que no et deixarà indiferent.

Família

PREUS

Setmanes Preu

3 2.350 €

4 2.550 €

5 2.750 €

Setmanes Preu

6 2.950 €

7 3.150 €

8 3.250 €

Classes
Sense classes.

Excursions
Sense excursions ni activitats 
programades.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllat a destinació fins a 

l’aeroport més proper a la 
família amfitriona.

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor durant el vol.
• Cap concepte no especificat 

al programa.

CARACTERÍSTIQUES

Immersió familiar

Individual

De 15 a 18

Immersió i Voluntarit
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PROGRAMA
Es tracta d’una oportunitat única per poder 
conviure a casa d’una família francesa, com 
un membre més de la llar. Et rebran amb els 
braços oberts i et faran partícip del seu dia a dia 
i dels seus hàbits. El programa pot realitzar-se a 
les següents regions de França, podràs triar les 
dues que més t’agradin, encara que no es pot 
garantir una població determinada:

Per participar en aquest programa hauràs de 
comptar amb un nivell intermedi de francès 
(B1 alt o B2) i ser una persona responsable i 
autònoma, capaç d’ocupar els moments en què 
no estiguis en companyia de la teva família.

ALLOTJAMENT
Les famílies es seleccionen curosament. 
Amb aquest objectiu, són entrevistades 
personalment a casa seva, on van amb 
certa freqüència els coordinadors locals del 
programa per tal de comprovar que reuneixen 
les condicions adequades. Seràs l’únic alumne 
castellanoparlant de la casa, de manera que 
la teva pràctica i millora del francès estigui 
garantida. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou una excursió de dia complet 
a la setmana, organitzada per la teva família 
amfitriona.

Immersió a França
Te’n surts bé en francès? Llavors tenim un pla perfecte per a tu. Et submergiràs en el dia a dia d’una família 
francesa, i podràs millorar el teu nivell de l’idioma d’una manera ràpida i natural. Per a l’assignació de la 
teva família es tindran en compte els teus hobbies i aficions. Al mateix temps que t’endinsaràs de ple en la 
cultura francesa, de gran riquesa històrica, social i gastronòmica. 

Família

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt 
d’Espanya. Som agència de 
viatges i podem organitzar els 
teus vols.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor durant el vol.
• Abonament de transport 

setmanal.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Immersió familiar

Individual

Programa molt recomanable

per a joves independents

i comunicatius

Bretanya

Aquitània

Occitània

Alvèrnia
Roine - Alps

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 13.07 2 1.700 €

30.06 - 20.07 3 1.990 €

30.06 - 27.07 4 2.200 €

Més dates disponibles a l’estiu. Consulta’ns!

De 13 a 18
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Família Individual

Immersió familiar

PROGRAMA
Immersió al Regne Unit és una oportunitat 
única per a estudiants que vulguin practicar 
el seu anglès en un entorn britànic. Viuràs 
a Bournemouth, una ciutat costanera, molt 
agradable i cosmopolita. Com que no és 
massa gran, aquesta localitat farà que et sentis 
còmode en el teu nou entorn en molt poc temps.

La convivència amb una família al Regne Unit 
és la millor manera de practicar l’idioma de 
forma constant, sense interrupcions i sense cap 
contacte amb l’espanyol o català. Quan tornis 
comprovaràs que la millora ha estat notable.

ALLOTJAMENT
Com que és un programa d’immersió total en 
família, hauràs integrar-te en una nova llar 
com un membre més. Aquestes famílies poden 
ser més o menys actives, segons les seves 
possibilitats, però en tots els casos són famílies 
amb ganes de viure una experiència d’intercanvi 
cultural amb un estudiant d’un altre país.

Per aquest motiu, solen organitzar visites i 
activitats variades: cinema, teatre, compres, 
esport, etc.

PERFIL DE L‘ESTUDIANT
El programa d’Immersió familiar al Regne Unit 
és perfecte per a aquells estudiants que tinguin 
cert nivell d’anglès, es recomana tenir entre un 
B1 alt i un B2.

També és molt important que estiguin motivats 
amb la idea d’allotjar-se amb una família nadiua. 
Per aquest motiu hauran de ser participants 
madurs i responsables, que tinguin molt clar 
quin és l’objectiu del programa: la convivència 
i l’aprenentatge lingüístic i cultural. 

Et proposem una immersió total en la cultura britànica, on et convertiràs en un membre més d’una família 
local. El programa es duu a terme a la bonica ciutat de Bournemouth, situada a la costa sud d’Anglaterra 
i coneguda pel seu ambient universitari. Es tracta d’un programa perfecte per a estudiants amb cert nivell 
d’anglès, i motivats amb la idea de gaudir d’un entorn diferent. Places limitades!

CARACTERÍSTIQUES

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor acompanyant als vols 

de tornada per a una estada 
de 2 i 4 setmanes.

• Monitor d’Aston Herencia a 
destinació.

• Abonament de transport 
setmanal.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

Immersió al Regne Unit
REGNE UNIT

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 2 2.500 €

30.06 - 20.07 3 3.200 €

30.06 - 27.07 4 3.900 €

Conviu amb una família

britànica a través d’una

immersió total

De 13 a 18
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PROGRAMA
Es tracta d’un programa d’immersió total en 
família en què hauràs integrar-te en una família 
nadiua que t’acceptarà com un membre més. 
Un dels grans avantatges d’aquest programa 
és la seva flexibilitat a l’hora d’escollir dates; i és 
que es pot dur a terme en qualsevol moment de 
l’estiu, entre els mesos de juny i agost, i fins i tot 
durant la resta de l’any.

ALLOTJAMENT
La situació geogràfica de cada família és 
diferent, de manera que podràs viure la teva 
immersió en qualsevol punt del país. Aquesta 
experiència et dona una oportunitat única per 
experimentar i aprendre sobre la cultura i l’estil 
de vida irlandès. 

OPCIONS DE PROGRAMA
A més, t’oferim la possibilitat de combinar 
la teva immersió lingüística amb una altra 
activitat complementària que s’adeqüi al que 
més t’agrada.

Immersió sense activitats
Viu amb una família irlandesa amb almenys un 
fill d’una edat semblant a la teva. T’integraràs 
com un membre més de la casa, i t’habituaràs 
al seu ritme de vida. Aquesta opció permet una 
immersió total en la cultura irlandesa.

Immersió amb activitats
La teva família irlandesa organitzarà una 
activitat setmanal de dia complet i dues de mig 
dia, també a la setmana: excursions, activitats 
esportives o culturals, zoo, etc. 

Tennis
Durant el programa assistiràs a classes de 
tennis al matí en un club de la zona de Mullingar. 
En aquesta opció els fills de la família no sempre 
tenen una edat similar a la teva.

Golf
Si vols practicar golf i millorar o consolidar 
el teu anglès, aquest és el teu programa. No 
rebràs classes de golf, però sortiràs al camp 
com a mínim tres vegades a la setmana. Un fill 
de la família tindrà una edat similar a la teva.

Esports d’aventura
Si t’agrada l’aventura, aquesta és la teva 
oportunitat d’assistir a un campament al 
comtat de Louth, on practicaràs surf de vela, 
canoa, vela, escalada, ràpel, tir amb arc i molt 
més. En aquesta opció els fills de la família no 
sempre tenen una edat similar a la teva.

Esports d’aventura i surf
El programa es duu a terme al llarg de la costa 
oest d’Irlanda i permet combinar les classes de 
surf amb un campament de multiaventura. Es 
tracta d’una opció perfecta per gaudir de dies 
complets d’activitats.

Immersió a Irlanda
IRLANDA

Viu l’autèntica experiència irlandesa! Explicar l’èxit d’aquest programa és molt senzill. Any rere any, els 
nostres participants es troben amb una oportunitat d’or per conèixer de ple la cultura irlandesa, i arribar 
a sentir-se com un membre més de la família. Garantim que a la família hi haurà un fill d’una edat i sexe 
similar a la teva, si no indiquem el contrari.

Família

Classes
Sense classes.

Activitats
Segons el programa escollit.

Sortida per volar acompanyat
En vols de tres setmanes (mínim 
10 alumnes): Bilbao i Barcelona, 
del 30.06 al 21.07; Madrid i 
València, del 03.07 al 24.07.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
•  Acompanyament en vols fora 

de les dates indicades.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Immersió familiar

Individual

Un dels programes estrella dels 

nostres cursos d’estiu. Més del

60% són participants nadius!

De 13 a 18
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Granja
Si t’agraden els animals i vols viure una experiència única, aquest és 
un dels programes més genuïns. T’allotjaràs a la granja d’una família 
irlandesa. Les granges varien entre explotacions de secà, lleteres, 
ovines o mixtes. La teva família irlandesa tindrà com a mínim un fill 
d’una edat similar a la teva.

Muntar a cavall sense classes
Si portes temps muntant a cavall, tens un bon nivell i no et ve de gust 
anar a classes, tens l’oportunitat de conviure amb una família que té 
cavalls dins de la seva propietat i comparteix la mateixa afició per 
l’equitació. Conviuràs amb una família que tingui com a mínim un fill 
d’una edat similar a la teva.

Hípica
Si el que vols és fer classes d’equitació, apunta’t a aquest programa 
en què assistiràs a classes de dilluns a divendres en un fantàstic 
centre eqüestre d’Athlone. Viuràs amb una família irlandesa que pot 
no tenir fills de la teva mateixa edat.

Música, teatre i ball
Atreveix-te a participar en un programa artístic en què posaràs 
en pràctica les teves dots més creatives de teatre, cant i ball. El 
programa es duu a terme de dilluns a divendres en un centre 
d’Athlone. 

Viuràs amb una família irlandesa amb com a mínim un fill, que no 
necessàriament tindrà la teva edat.

Rugbi
Aquest campament té lloc al comtat de Dublín i està organitzat 
pel prestigiós Irish Rugby Institute. El campament es centra en les 
habilitats fonamentals del rugbi: condició física, nutrició i psicologia 
de l’esport. Viuràs amb una família irlandesa amb fills que no 
necessàriament han de tenir una edat similar a la teva.

Surf
Si tens entre 12 i 16 anys i vols iniciar-te en el surf o millorar les teves 
destreses sobre la taula, aquesta és la teva opció ideal! El programa 
es duu a terme de dilluns a divendres en set campaments al llarg de 
la costa oest d’Irlanda. Viuràs amb una família irlandesa que pot no 
tenir fills de la teva mateixa edat.

Futbol
Per a tots els futbolistes que vulguin millorar i practicar aquest 
esport amb estudiants internacionals i irlandesos, es realitza un curs 
pràctic de futbol de dilluns a divendres, al comtat de Sligo. Conviuràs 
amb una família amb un fill com a mínim, però no s’assegura que 
tingui una edat similar a la teva.

Immersió familiar

PREUS

* Es pot sortir en aquestes dates, tret d’en programes que tenen dates concretes d’inici. Consulta’ns!

Dates Setmanes Surf Aventura Aventura i surf Muntar a cavall Imm. lingüística

Qualsevol data del
01.06 fins al 26.08*

2 2.600 € 2.700 € 2.650 € 2.300 € 2.050 €

3 3.000 € 3.250 € 3.150 € 2.600 € 2.400 €

4 3.400 € 3.800 € 3.600 € 3.050 € 2.800 €

Dates Setmanes Excursions Tennis Golf Hípica Futbol Granja

Qualsevol data del
01.06 fins al 26.08*

2 2.300 € 2.550 € 2.350 € 2.550 € 2.700 € 2.250 €

3 2.650 € 3.050 € 2.650 € 3.050 € 3.350 € 2.570 €

4 3.050 € 3.550 € 2.950 € 3.550 € 3.900 € 2.890 €

Dates Setmanes Rugbi Arts escèniques

Qualsevol data del 01.06 fins al 31.08* 2 2.700 € 2.450 €
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Més diferències de les que esperes

A priori és fàcil pensar que l’educació secundària és similar 
en molts països. No obstant això, els nostres alumnes es 
sorprenen any rere any de les diferències notables que hi ha 
entre el nostre sistema educatiu i el d’altres països.

Canvia la metodologia, les assignatures, els horaris, etc. 
Diferències que dibuixen un escenari estimulant, en què 
comprovaràs de primera mà com aprendre d’una manera 
diferent.

A més d’assistir com a convidat a un institut, conviuràs amb una 
família amfitriona com un membre més de la casa i realitzaràs 
excursions i activitats al teu país i localitat de destinació.

T’obrim les portes d’un institut estranger

Els programes d’integració escolar a l’estranger suposen 
una oportunitat única per conèixer com funciona per dins 
un sistema educatiu diferent a l’espanyol. Com a alumne 
internacional, t’obrim les portes d’un institut al país que tu triïs. 
Assistiràs a classe com un més i faràs amics d’arreu del món.

Es tracta d’un dels programes amb més èxit entre els nostres 
estudiants. A Aston Herencia tenim una llarga trajectòria,  des 
de 1972, organitzant cursos de caràcter acadèmic, tant durant 
els mesos d’estiu com durant la resta de l’any.

En quin país vols

viure la teva

immersió escolar?

Austràlia
Estats Units
França
Irlanda
Nova Zelanda
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Classes
Integració escolar en un col·legi 
privat.

Excursions
Només les organitzades pel 
centre escolar i les activitats 
programades a Sydney.

Sortides
Madrid.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu
• alumnes).
• Visita a Sydney.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Taxes acadèmiques 

(dependran de l’escola 
australiana i de les 
assignatures seleccionades).

• Material de classe.
• Uniforme.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Integració escolar

PROGRAMA
Trimestre escolar a Austràlia és un dels 
programes més especials del nostre catàleg 
de cursos d’estiu. Va més enllà d’una estada 
a l’estranger; es tracta d’una immersió 
acadèmica que et permetrà assistir a una high 
school australiana com un alumne més durant 
un trimestre.

El curs acadèmic a Austràlia va de febrer a 
novembre i es divideix per trimestres, de manera 
que t’incorporaràs a la teva high school a l’inici 
del tercer semestre.

Podràs triar entre diverses assignatures, moltes 
diferents de les que estàs acostumat, però com 
que no has de convalidar et serà molt més 
senzill.

ALLOTJAMENT
Formaràs part d’una família australiana, amb 
qui compartiràs el teu dia a dia, i t’integraràs de 
ple en els seus costums.

La convivència familiar és una gran oportunitat, 
a més de per millorar el teu nivell d’anglès, per 
conviure amb una cultura diferent i amb hàbits 
que sens dubte et sorprendran i t’exigiran una 
important capacitat d’adaptació.

També és important que siguis una persona 
madura, ja que les famílies poden tenir 
qualsevol tipus de composició familiar, origen, 
raça o preferència sexual, de manera que et 
desaconsellem qualsevol expectativa de com 
serà.

En tot cas, pots tenir la seguretat que estaran 
desitjant conèixer-te i ensenyar-te la casa, el 
barri, la seva població i la seva forma de vida. 
Et faran sentir com un membre més de la casa, 
de manera natural. 

I és que si per alguna cosa es caracteritzen 
les famílies australianes, és per ser acollidores, 
hospitalàries i amables. No trigaràs a rebre el 
seu afecte i reconeixement.

COL·LEGI
Serà cada col·legi el que determini en quin curs 
t’has d’incorporar, segons disponibilitat, encara 
que l’habitual és que comparteixis aula amb 
estudiants de la teva mateixa edat. L’objectiu 
és que coneguis un altre sistema educatiu i ho 
facis mentre practiques anglès. En cap cas els 
teus exàmens tindran validesa quan tornis a 
Espanya.

Els col·legis que participen en aquest programa 
són centres privats, perfectament equipats. I 
en la majoria és habitual que els alumnes facin 
servir uniforme.

Gran part de la teva vida social tindrà lloc al 
costat dels teus companys de l’escola, amb qui 
compartiràs les activitats extraescolars que 
ofereixi el centre.

Aquest programa t’ofereix l’oportunitat d’estudiar un trimestre a l’estranger durant l’estiu. Els mesos 
estiuencs són tradicionalment tranquils per als bons estudiants, però a les nostres antípodes és hivern, de 
manera que pots participar del millor d’un programa acadèmic durant un trimestre, i viatjar en grup!

GrupTrimestre a Austràlia
AUSTRÀLIA

Família

De 14 a 18
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ORIENTACIÓ A SIDNEY
Aquesta gran experiència arrenca amb una parada de tres 
dies a Sydney, on assistiràs a unes jornades d’orientació amb 
el teu grup i el teu monitor. En aquestes sessions descobriràs 
per endavant com és la societat australiana i la seva cultura. 
Aquests dies et permetran fer amistat amb la resta de 
companys espanyols que, com tu, es llançaran a viure una 
experiència única a Austràlia.

Aprofitant la vostra estada a Sydney, gaudireu d’excursions 
pels principals llocs d’interès de la ciutat: l’aquari i el zoo, Mrs. 
Macquaire’s Chair, Opera House, Royal Botanic Gardens, Bondi 
Beach, Li Perouse, Sydney Eye Tower, etc.

Després d’aquests primers dies a Sydney, viatjaràs a la teva 
destinació final, on t’estarà esperant la que serà la teva nova 
família durant aquests mesos. Aquests primers dies són molt 
importants, hauràs de mostrar la teva il·lusió i interès per 
integrar-te com un membre més de la casa. Serà el moment 
de posar a prova tot el que has après durant les orientacions 
i de gaudir de la millor part del programa, una immersió total 
en la cultura australiana!

Gaudeix d’un estiu diferent i 

assisteix a classe a una high school 

australiana. Una experiència única!

PREUS

Dates Durada Preu

15.07 - 29.09 Trimestre 8.900 €

15.07 - 15.12 Semestre 15.250 €

Integració escolar



66 Cursos d’estiu

Integració escolar

PROGRAMA
Aquest programa té lloc als voltants de 
Portland, capital d’Oregon. Et relacionaràs amb 
els alumnes i professors, i viuràs en primera 
persona el funcionament del sistema d’estudis 
nord-americà, com un alumne més. En total el 
programa preveu que assisteixis a classe 2 o 3 
dies a la setmana, i ho complementaràs amb 
activitats locals o excursions.

Durant les classes, assistiràs com a oient o 
participaràs de forma més activa per mitjà 
de presentacions, xerrades, treballs en grup, 
treballs de recerca, etc. Et convidem a ser 
participatiu i treure-li el màxim profit.

ALLOTJAMENT
Conviuràs amb una família local, normalment 
relacionada amb la comunitat on es troba la 
high school. Igual que a la resta de programes 
d’immersió familiar, has de tenir en compte que, 
si bé no tots els estudiants són iguals, tampoc 
hi ha un model de família determinat. Podrà ser 
una família amb fills, sense fills, monoparental, 
etc.
 

Totes les famílies són voluntàries i seleccionades 
pel coordinador local americà en funció de la 
seva disponibilitat per rebre l’estudiant i el seu 
interès per compartir aquesta experiència amb 
un jove de diferent nacionalitat.

El programa està dirigit a joves madurs i 
il·lusionats per viure un programa d’immersió. 
Com a convidat, hauràs adaptar-te a les seves 
rutines i saber treure tot el partit possible a la 
vida familiar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Gaudiràs de plans i activitats variades, com 
festes, barbacoes, etc.; a més de poder 
descobrir llocs d’interès propers. L’objectiu 
és que t’endinsis de ple a la teva zona de 
destinació i puguis conèixer a molts membres 
de la comunitat i compartir plans típics.

A més, el teu monitor també s’encarregarà de 
portar-te a excursions organitzades amb la 
resta de companys del grup.

Més de 25 anys d’experiència ens avalen en l’organització d’aquest fantàstic programa que t’ofereix 
l’oportunitat d’assistir com a convidat a una high school als Estats Units. A més, conviuràs amb una família 
local que t’acollirà com un membre més i realitzaràs excursions i visites a la ciutat de Portland, a l’estat 
d’Oregon, i als llocs d’interès més propers.

PREUS

Dates Setmanes Preu

04.09 - 26.09 3 3.150 €

Classes
Assistència a classe a una high 
school.

Excursions
Dues o tres a la setmana.

Sortides
Madrid i connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu
• alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

High School USA GrupFamília

Endinsa’t en una típica

high school nord-americana i

conviu amb una família local

De 14 a 18

ESTATS UNITS
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Integració escolar

Integració escolar a França

PROGRAMA
El programa d’integració escolar a França 
ofereix la combinació perfecta. D’una banda 
compartiràs la teva estada amb joves locals 
durant el transcurs de les classes i les activitats 
esportives i culturals que ofereix l’institut. I 
d’altra banda, t’integraràs en la vida d’una 
família local francesa, amb la qual descobriràs 
com és la vida al país gal.

Podràs viure en qualsevol punt del país. La 
majoria de centres estan ubicats en petites 
ciutats o zones rurals, la qual cosa garanteix un 
ambient tranquil i segur.

ALLOTJAMENT
Les famílies amfitriones són tan diverses com 
ho són els nostres participants. No obeeixen 
cap estereotip determinat, però totes obren 
les portes de casa seva amb molta il·lusió. 
L’assignació de la família es basa en el perfil de 
l’estudiant, així com en els interessos i hobbies 
que comparteixin les dues parts.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
Amb l’objectiu que els alumnes puguin treure el 
màxim partit a la seva experiència d’integració 
escolar a França, s’intenta que comptin amb 
una sèrie de requisits.

Recomanem que tinguis un nivell intermedi 
de francès, B1 alt o B2, per tal que et puguis 
comunicar amb la teva família i sortir-te’n a 
l’institut. Aquesta base t’ajudarà a millorar les 
teves habilitats amb la llengua en molt poc 
temps.

També es busca que els participants estiguin 
il·lusionats i motivats amb l’experiència. A més 
de ser prou autònoms per saber ocupar el seu 
temps lliure: llegir, escoltar música, fer esport, 
passejar, etc.

Família

Forma part d’un institut francès com un alumne més, i aprofita les teves setmanes de vacances per poder 
conèixer el sistema educatiu del país. França és sens dubte un referent cultural i educatiu en l’àmbit europeu. 
Aquesta integració en la seva vida escolar i local et permetrà millorar la teva fluïdesa amb l’idioma d’una 
manera divertida i, especialment, molt enriquidora en l’esfera social.

Individual

Aquest programa es pot realitzar en 

qualsevol moment de l’any escolar, des 

de setembre fins a principis de maig

CARACTERÍSTIQUES

Classes
Jornada lectiva al col·legi de 
dilluns a divendres.

Excursions
Sense excursions.

Sortides
Des de qualsevol punt d’Espanya. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Autobús de ruta i despeses 

d’uniforme en cas de voler-lo 
comprar.

• Excursions.

Consulta altres dates 
disponibles durant el curs!*

* Per garantir l’escolarització 
durant el període de temps desitjat, 
s’haurien de confirmar les dates de 
vacances a França.

PREUS

Dates Setmanes Preu

01.09 - 14.09 2 1.800 €

01.09 - 28.09 4 2.100 €

01.09 - 12.10 6 2.400 €

De 14 a 18

FRANÇA
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Integració escolar

Integració escolar a Irlanda
IRLANDA

PROGRAMA
Sens dubte es tracta d’una oportunitat única 
i sumament enriquidora. Anar a l’escola amb 
companys nadius i assistir com a oient a les 
classes que es corresponguin amb la teva edat, 
et permetrà descobrir un nou sistema educatiu 
mentre perfecciones el teu nivell d’anglès.

Es tracta d’una fantàstica experiència per 
conèixer en primera persona com funciona la 
vida escolar irlandesa, des de la relació amb 
els alumnes i el professorat, fins a com es 
desenvolupen les classes i les activitats.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a casa d’una família local que 
t’obrirà les portes de casa seva com un 
membre més. A més, el programa d’integració 
escolar a Irlanda permet que tinguis un germà 
o germana d’una edat semblant a la teva que 
anirà també a la mateixa escola. Això t’ajudarà 
a l’hora d’adaptar-te i integrar-te d’una manera 
més ràpida. Sense oblidar la localització. Com 
a escenari perfecte per a la teva integració 
escolar, residiràs en una petita localitat.

Les localitats petites o mitjanes són les més 
recomanades a l’hora d’integrar un estudiant 
internacional. En primer lloc, per tractar-se 
d’entorns tranquils i segurs. I en segon lloc, 
perquè tindràs més facilitats i comoditats a 
l’hora de familiaritzar-te amb el teu nou entorn 
i conèixer gent.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
Perquè puguis aprofitar el programa d’una 
manera àmplia i que la immersió cultural i 
escolar funcioni de la millor manera possible és 
recomanable que compleixis amb una sèrie de 
requisits.

Hauràs de tenir un nivell d’anglès intermedi, B1 
alt o B2. D’aquesta manera podràs moure’t amb 
facilitat pel teu nou entorn i podràs aconseguir 
una major fluïdesa en poc temps. En tractar-se 
d’un programa d’immersió, és important que 
siguis responsable i que tinguis un interès real 
per conèixer i participar en una cultura diferent. 
Sense oblidar que el fet de ser independent 
t’ajudarà a ocupar les teves estones lliures 
(lectura, cinema, altres hobbies i plans, etc.).

Gaudeix d’una integració escolar, lingüística i cultural completa, assisteix a un col·legi irlandès i viu amb 
una família local. A canvi només et demanem un nivell intermedi d’anglès i, sobretot, moltes ganes. Si 
compleixes amb els dos requisits, l’èxit de la teva integració escolar està garantit! A la casa hi haurà un 
germà amfitrió d’una edat similar a la teva.

PREUS

Dates Setmanes Preu

25.08 - 22.09 4 3.350 €

25.08 - 27.10 9 5.600 €

Classes
Jornada lectiva al col·legi de 
dilluns a divendres.

Excursions
Sense excursions.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao. 
Possibilitat de sortides des 
d’altres aeroports. Consulta’ns!

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Autobús de ruta.
• Despeses d’uniforme en cas 

de voler-lo comprar.
• Excursions.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

IndividualFamília

Millora la teva fluïdesa en anglès 

assistint a un col·legi irlandès, 

com un alumne més

De 13 a 18
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Integració escolar

PROGRAMA
Trimestre escolar a Nova Zelanda és un 
programa que va més enllà de les estades 
curtes a l’estranger. Es tracta d’una oportunitat 
per poder integrar-te en un sistema educatiu 
diferent i en un país tan atractiu com és Nova 
Zelanda. El fet d’assistir a les classes, participar 
de les seves activitats i relacionar-te amb els 
companys, et permetrà practicar anglès de 
manera intensiva i aconseguir molta fluïdesa en 
poc temps.

En aquest procés no estaràs sol. Els 
neozelandesos tenen un caràcter molt obert 
i acollidor. No trigaràs a fer amics i a sentir-te 
com un més, tant a l’escola com a la família.

Els col·legis poden estar en qualsevol part de 
Nova Zelanda. La majoria tenen un departament 
internacional a través del qual reben estudiants 
d’arreu del món, de manera que la teva 
experiència serà d’allò més internacional.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs amb una família neozelandesa i 
podràs compartir amb ells tots els seus hàbits 
i costums. No trigaràs a adonar-te que les 
famílies són sumament hospitalàries i amables. 
De tu esperen que siguis capaç d’adaptar-te el 
més aviat possible a la seva vida i que vulguis 
rebre el seu afecte i reconeixement. 

Són les high schools on es duu a terme el 
programa les encarregades de seleccionar les 
famílies; per això aquestes tenen una certa 
relació amb la comunitat escolar de la qual 
formaràs part, a més de ser famílies de la seva 
total confiança. 

Com és habitual, no hi ha un model típic de 
família. Aquestes poden ser monoparentals, 
poden tenir fills de la teva edat, més petits 
o, fins i tot, no tenir-ne. La composició no és 
rellevant per a l’èxit del programa. L’important 
és que compleixen amb els requisits estipulats i 
que tenen moltes ganes de compartir aquesta 
experiència amb tu.

Aprofitant que durant els nostres mesos d’estiu a Oceania és hivern, aquest programa t’ofereix l’oportunitat 
d’estudiar un trimestre escolar durant les teves vacances. Assistiràs a una high school neozelandesa com 
un alumne més, conviuràs amb una família local i t’integraràs de ple en el seu dia a dia. Nova Zelanda és 
un país modern i segur, del qual no trigaràs a enamorar-te. 

Estudia a una high school a 

Nova Zelanda i gaudeix d’un 

país molt modern i acollidorPREUS

Dates Setmanes Preu

17.07 - 02.10 11 Des de 
6.900 €

Classes
Integració escolar en un col·legi 
privat.

Excursions
Les organitzades pel centre 
escolar.

Sortides
Des de qualsevol punt d’Espanya. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Excursions.
• Material de classe.
• Uniforme.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Trimestre a Nova Zelanda
NOVA ZELANDA

Família Individual

De 14 a 17
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Quins beneficis aporten als nostres campers?

Els beneficis d’aquestes experiències són múltiples. Aquest tipus 
de programes permeten als campers sortir-se’n i conviure en 
anglès gràcies a l’ajuda de monitors nadius o bilingües. Ho fan 
a través d’una metodologia d’aprenentatge molt didàctica, 
que busca despertar l’interès i la motivació de l’alumne.

L’aprenentatge es reforça amb moltes dosis de diversió. Els 
campaments ofereixen activitats per a tots els gustos, moltes 
en plena naturalesa, on se’ls inculca el respecte pel medi 
ambient. Sense oblidar la qualitat de les instal·lacions, dotades 
de grans esplanades i altres espais recreatius.

Diversió assegurada als millors camps

Els nostres campaments estan pensats per als més petits de la 
casa. Ubicats en fantàstics entorns, suposen una immersió en 
un altre idioma, però, sobretot, molt entreteniment per als més 
esportistes i/o els més creatius. Tots els nostres campaments 
ofereixen:

• Un entorn internacional.
• Professors nadius.
• Instal·lacions completes.
• Localitzacions atractives.
• Programa d’activitats i esports.

Opcions per a totes

 les edats sense sortir 

 d’Espanya o a l’estranger

Canadà
Espanya
Estats Units
Regne Unit
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Campaments

PROGRAMA
Lake Camp està situat en un entorn espectacular, 
als terrenys de Lakefield College School, un 
col·legi privat de gran prestigi internacional. 
Això fa que, quan el col·legi tanca a l’estiu, els 
campers puguin utilitzar les seves magnífiques 
instal·lacions: accés directe al llac, rocòdrom, 
nombroses pistes i camps d’esport, etc.

Per això, Lake Camp és una alternativa 
perfecta per a aquells alumnes que vulguin 
aprendre anglès en un entorn internacional i 
a través d’una experiència que uneixi activitats 
aquàtiques i molta naturalesa. La seva ubicació 
exacta és la regió Kawartha d’Ontario, a 2 hores 
aproximadament de la ciutat de Toronto.

ALLOTJAMENT
TT’allotjaràs en una zona residencial de cases de 
fusta, amb totes les comoditats. Podràs gaudir 
d’un gimnàs modern de construcció ecològica, 
4 pistes de tennis, 2 pistes de bàsquet, pista 
d’atletisme, circuit de cordes, sala de ball, sala 
d’art, aula d’ordinadors, teatre, embarcador, etc.
 

Compartiràs habitació amb companys d’altres 
països que, com tu, desitgen treure el màxim 
partit a un lloc tan especial com és Lake Camp.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El campament està dirigit per un equip de 
professionals molt qualificats. Hauràs d’escollir 
5 activitats per practicar cada setmana. 
Aquestes ocuparan 3 hores del matí i 2 hores de 
la tarda. Hi ha opcions per a tots els gustos, des 
d’esports d’aventura a tallers d’art o d’expressió 
oral. Enumerem algunes de les possibilitats: 
caiac, canoa, vela, surf de vela, tir amb arc, 
bicicleta tot terreny, dansa, edició de vídeos, 
guitarra, etc.

Si tens 17 anys, pots cursar l’increïble programa 
de LEADERSHIP IN TRAINING (LIT). Està 
orientat a desenvolupar la consciència de 
responsabilitat social dels participants, els quals 
són formats com a futurs monitors, i se’ls inculca 
la importància de ser responsables de les seves 
accions i d’aportar valor a la comunitat.

Lake Camp
CANADÀ

Lake Camp no és un campament a l’ús. Té lloc als terrenys d’un col·legi de gran prestigi internacional, 
Lakefield College. Estaràs envoltat de zones verdes i comptaràs amb unes instal·lacions esportives i 
recreatives espectaculars, que inclouen accés directe al llac, pistes esportives, rocòdrom, sala de ball, etc. 

Espectacular campament 

canadenc, amb múltiples 

opcions en un entorn únic

Camp Individual

PREUS

Dates Setmanes Preu

29.06 - 20.07 3 5.200 €

29.06 - 27.07 4 5.950 €

Classes
Sin Classes.

Excursions
Una de día completo a Toronto 
y actividades y deporte 
diariamente.

Sortides
Madrid y Barcelona.

El preu inclou
• Vuelo.
• Tasas.
• Traslados en destino.
• Monitor en Toronto del 29.06 

al 20.07.
• Hotel en Madrid la noche 

previa a la salida en 
habitación compartida y 
media pensión.

• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer a Toronto.

Sortides
Madrid i Barcelona. Connexions 
opcionals des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Hotel a Madrid la nit anterior 

a la sortida en habitació 
compartida i mitja pensió 
(només per a participants que 
volin des de Madrid).

• Monitor durant el vol.
• Excursió a Toronto.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

De 12 a 17
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PROGRAMA
Aquest programa es duu a terme a l’Escola 
Nacional de Vela de Calanova, amb més de 
40 anys d’experiència, a només 10 minuts del 
centre de Palma de Mallorca.

El campament compta amb personal i 
instructors de primer nivell, que et faran viure un 
estiu inoblidable al costat de companys d’altres 
nacionalitats. Es tracta de l’opció perfecta si 
tens ganes de parlar anglès i practicar esport 
però sense posar molts quilòmetres pel mig.

L’escola compta amb 40 amarratges dedicats 
en exclusiva per als seus alumnes, 2000 m2 
d’esplanada, més de 147 embarcacions de vela 
lleugera i 15 zodiacs de reforç.

ALLOTJAMENT
Viuràs a la zona residencial de l’escola, que 
ofereix dues opcions: Residència de Calanova 
i Residència Reina Sofía. Es tracta d’un entorn 
dotat d’unes instal·lacions molt completes, que 
inclouen piscina i àrea de jocs. En el repartiment 
d’habitacions es té en compte l’edat, el sexe i la 
nacionalitat dels participants.

Hi ha vigilància les 24 hora del dia. Tant el 
director del campament com tot l’equip de 
monitors dormen a la mateixa residència.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Els participants es divideixen segons edat en 
júniors (de 10 a 12 anys) i teens (de 13 a 15 anys), 
i poden triar entre la seva opció i esport favorit. 
Oferim tres opcions:

• Vicente del Bosque Soccer Camp: 15 hores 
setmanals de classes de futbol + 15 hores 
d’activitats nàutiques.

• Golf Camp: 15 hores setmanals de classes de 
golf + 15 hores d’activitats nàutiques.

• Sailing Camp: 35 hores setmanals de classe 
de vela lleugera.

Mallorca Camps
ESPANYA

Camp Individual

Classes
Sense classes.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia per quinzena.

Sortides
Qualsevol punt d’Espanya. Som 
agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge fins a 
l’aeroport de Palma.

El preu inclou
• Pensió completa (menys un 

sopar per als nois de 13 a 15 
anys a la setmana i Day camp).

• Trasllats entre residència i 
camps.

• Trasllats des de i cap a 
l’aeroport de Palma a destinació 
entre les 9 i les 18 hores en les 
dates indicades.

• Assegurança mèdica i de 
responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Servei de bugaderia.
• Trasllats des de i cap a 

l’aeroport de Palma fora de 
l’horari i dia (25 €/trajecte).

• Dipòsit reemborsable de 75 € 
a la residència.

CARACTERÍSTIQUES

Gaudeix d’un estiu d’allò més refrescant en aquest magnífic campament mallorquí, ubicat al complex 
esportiu del Port de Calanova. Tindràs a la teva disposició quatre opcions de programes, perquè escullis 
els esports i activitats que més t’agradin. Tot en un ambient internacional, el 50% dels teus companys seran 
d’altres països. Places limitades! 

PREUS

Dates Setmanes Sailing Camp Futbol Camp Golf Camp

30.06 - 13.07 / 14.07 - 27.07 2 1.795 € 2.080 € 2.080 €

Day Camp* 1 400 € 550 € 550 €

*El Day Camp només es fa de dilluns a divendres des de les 10:00 fins a les 18:00. Inclou àpats i es 
poden contractar diverses setmanes.

De 10 a 15
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Camp Rialp Camp Individual

PROGRAMA
Camp Rialp es duu terme en una de les valls 
més boniques del principat d’Andorra. Com 
a bon camper gaudiràs d’un espectacular 
entorn, envoltat de muntanyes i rius. 
L’objectiu és que comptis amb un lloc ideal 
per gaudir de la natura i aprendre anglès 
o francès, segons l’opció que escullis. Al 
mateix temps que, per descomptat, comptes 
amb una amplíssima varietat d’activitats i 
esports amb els quals divertir-te al màxim. 

Les 17 opcions poden incloure naturalesa, 
circuits multiaventura, bàsquet, futbol, skate, 
motociclisme, robòtica, kàrting, ball, hípica, 
golf, fotografia, cant, interpretació, tennis, 
etc. A Camp Rialp hi múltiples possibilitats! 
Al seu torn, podràs afegir o no classes 
d’idiomes.

ALLOTJAMENT
L’allotjament és en un hotel de quatre 
estrelles que durant el transcurs del 
programa obre exclusivament per als 
participants del Camp Rialp. Aquest hotel 
està dotat de totes les comoditats: sales 
per a les classes, sales de cinema, piscina 
climatitzada, banyera d’hidromassatge, 
sala de futbolins, tennis de taula, billars, 
màquines recreatives, etc.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Durant el temps lliure podràs gaudir de totes 
les opcions que ofereix el recinte. Està dotat 
d’unes instal·lacions molt completes, que 
inclouen un camp d’activitats per practicar 
futbol, voleibol, bàdminton, minigolf, circuit 
de quads, gimcanes, etc. Els dissabtes 
i diumenges es realitza un programa 
d’entreteniment amb tallers de fotografia, 
ball, màgia, etc. 

Això es complementa amb activitats a 
l’aire lliure, competicions, gimcana, jocs, 
piscina, discoteca o cinema. De manera 
opcional, podràs contractar excursions a 
Port Aventura, Ferrari Land o fer la visita de 
Barcelona Experience.

A Camp Rialp es pot triar entre 17 opcions diferents i es dona al participant l’oportunitat d’escollir la que 
més li agradi, o fins i tot combinar-les, i afegir o no classes d’idioma (anglès o francès). En qualsevol cas, 
l’aprenentatge està assegurat gràcies a una immersió lingüística total en totes les activitats i opcions. T’ho 
passaràs d’allò més bé i compartiràs experiència amb alumnes d’arreu del món.

Classes
Opcionals.

Sortides
Qualsevol punt d’Espanya.

El preu inclou
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
•  Classes de francès (75 €/setmana).
• Lloguer de material per als camps 

(consultar).
• Assegurança d’anul·lació.
• Excursions opcionals.
• Trasllats fins al campament 

(consultar preus).

CARACTERÍSTIQUES

* Dates d’inici: 1, 7 i 14 de juliol, tret dels programes que tenen dates concretes d’inici.

Preus Camp Rialp 2 sem. 3 sem.

Adventure, Dance, Acting, Voice y Photo 1.330 € 1.870 €

Discovery, Futbol, Tennis / Pàdel, Basket, Xtreme, Robotics 1.390 € 1.960 €

Horse, Active Adventure 1.470 € 2.080 €

Multi Adventure 1.530 € 2.170 €

Moto off Road 1.630 € 2.320 €

Moto Racing, Karting, Golf, DH Bike 1.730 € 2.470 €

De 6 a 17
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PROGRAMA
Layos és molt més que un campament orientat 
a l’oci, la seva filosofia gira entorn a l’esperit 
esportiu, per inculcar als més petits valors 
com la companyonia, el respecte, la lluita per 
superar-se i el poder del treball en equip. Per 
aconseguir-ho, es desenvolupen programes 
a mida amb un seguiment exhaustiu (la ràtio 
de monitors per alumne: 1:4 per a júniors i 1:8 
per a joves). Layos Camp ofereix les següents 
opcions:

Toledo (de 6 a 12 anys)
Aquest campament es duu a terme a Layos, 
un poble petit i molt tranquil de Toledo. Es 
tracta d’un programa multiactivitat, que inclou 
a més sortides al camp, excursions i divertides 
vetllades nocturnes. Entre aquestes activitats 
destaquen:
• Esportives: esgrima, iniciació a l’escalada, 

hoquei, bicicròs, tir amb carrabina i arc, pàdel, 
golf, ioga, etc.

• Artístiques: ball, manualitats, teatre, pintura, 
etc.

• Tallers: música, cuina, teatre, ball, etc.
• Natura: càmping, senderisme, canoa, etc.

Sotogrande (de 11 a 14 anys)
La platja i el mar són els ingredients estrella 
d’aquest magnífic campament a Sotogrande, 
Cadis, on els campers conviuen amb estudiants 
internacionals. Es tracta d’un campament molt 
exclusiu, amb atenció personalitzada. Entre les 
seves activitats destaquen:
• Esportives: vela (al Real Club Nàutic de 

Sotogrande), pàdel i tennis (al Club Octógono 
de Sotogrande), tir amb carrabina i arc, 
natació, voleibol, etc.

• Aventura: escalada (al Parque de Los 
Alcornocales), travessa en caiac, etc.

• Tallers: escacs, ball, art, diari, etc.

Tarifa (de 14 a 17 anys)
Aquest programa es duu a terme a l’entorn idíl·lic 
del Parque Natural de Los Lances, davant del 
mar i garanteix una immersió en plena natura:
• Multiactivitats aquàtiques: surf de vela, vela, 

pàdel surf, rutes a cavall, caiac, etc.
• Esportives i natura: banys de fang, canoa 

per l’estret de Gibraltar, surf a Conil, snorkel, 
bodyboard, etc.

• Tallers: concerts, pintura de camisetes, etc.

Layos Camp Camp Individual

PREUS

Dates Setmanes Toledo Sotogrande Tarifa

01.07 - 15.07 2 1.600 € - 2.050 €

30.06 - 15.07 2 - 2.150€ -

01.08 - 15.08 2 1.150 € - -

Classes
Sense classes d’anglès.

Excursions
Les pròpies de cada campament.

Sortides
Qualsevol punt d’Espanya. 
Consultar viatges organitzats 
des de Madrid.

El preu inclou
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Servei de bugaderia.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Uniforme (100 €).
• Trasllats.
• Excursions opcionals.
• Activitats opcionals segons 

camp (200 €).

CARACTERÍSTIQUES

Aquest any us obrim les portes de Layos Camp, un campament amb diverses seus, dirigit pels membres 
de la família fundadora, que fan sentir als participants com a casa, els inspiren i els hi ofereixen una 
experiència que recordaran tota la vida.

De 6 a 17
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PROGRAMA
El programa es porta a terme al pintoresc poble 
de Cerler, el més alt del Pirineu aragonès (a 1.540 
metres d’altitud). Una ubicació privilegiada que 
t’oferirà la possibilitat de gaudir d’esplèndides 
excursions per la vall de Benasc.

El campament està dirigit per Mary Palmer, 
educadora internacional amb gran experiència 
i dedicació. Tot el personal del campament 
és nadiu (professors i monitors), i motiva els 
alumnes a parlar anglès de manera habitual, 
no només durant les classes sinó també durant 
les activitats i les excursions. Això t’ajudarà 
a millorar les teves habilitats amb l’idioma 
d’una manera molt significativa. El programa 
acadèmic consisteix en 3 hores al dia de classe 
en grups d’un màxim de 12 alumnes. 

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en un hotel situat a Cerler, 
completament nou i renovat l’any 2010. Les 
habitacions són triples i quàdruples, amb 
bany. El règim és de pensió completa i inclou 
esmorzar, dinar, berenar i sopar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
L’idioma oficial del campament és l’anglès, 
de manera que l’utilitzaràs al llarg de tota la 
jornada. El programa esportiu consisteix en 
l’organització d’unes olimpíades. Cada equip 
està format per un màxim de 12 campers, que 
competeixen en 5 esports base: futbol, bàsquet, 
voleibol, beisbol i natació. Es practiquen també 
jocs de camp americà (tirolines, pistes tibetanes, 
etc.).

Les activitats esportives s’alternen amb altres 
de caràcter més creatiu com art, manualitats, 
música, etc. També es creen grups de conversa, 
on es tracten temes relacionats amb l’esperit 
en equip i l’esportivitat. Els caps de setmana 
s’aprofiten per fer excursions en plena 
naturalesa. Després de sopar s’organitza una 
activitat lúdica tipus quiz show, blind date, fancy 
party, treasure hunt, steel the bacon, etc.

Cerler Camp Individual

Classes
15 horas a la semana.

Excursions
Dos de día completo a la 
semana.

Sortides
Transporte en bus desde 
Barcelona o recogida en la 
estación de AVE de Lérida en 
estancias de 2 Setmanes.

El preu inclou
• Programa descrito.
• Pensión completa.
• Seguro médico y de 

responsabilidad civil.
• Traslados desde Barcelona 

en el caso de realizar dos 
Setmanes de campamento. 

• Si se realiza solo una semana, 
se incluye trayecto de llegada 
el 28.06 o el 05.07, y trayecto 
de regreso el 12.07 o el 19.07.

El preu no inclou
• Traslados desde otros puntos 

de España o llegadas y 
regresos no indicados.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Viu l’experiència d’un autèntic English Camp al Pirineu aragonès, a la localitat de Cerler. Des de 1979, aquest 
campament està coordinat exclusivament per professors nadius que t’ajudaran a millorar el teu anglès de 
forma notable. A més, podràs realitzar una gran varietat d’activitats esportives i lúdiques. En definitiva, 
Cerler és el lloc on aprendre divertint-se, sense posar molts quilòmetres pel mig.

PREUS

Dates Setmanes Preu

28.06 - 05.07 / 12.07 - 19.07 1 704 €

28.06 - 12.07 / 05.07 - 19.07 2 1.394 €

Gaudeix d’una experiència 

d’aventura i diversió en aquest 

campament que compleix 40 anys

De 7 a 14
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La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.

Campaments

Sports Camp

PREUS

Dates Setmanes Preu

29.06 - 21.07 3 5.500 €

29.06 - 28.07 4 6.400 €

Camp Individual

PROGRAMA
Sports Camp és la millor opció per als amants 
dels esports. El programa dona a escollir entre 
quatre modalitats esportives: bàsquet, futbol, 
tennis o golf, de manera que cada setmana 
puguis canviar d’una a una altra.

Tots els grups s’organitzen segons el nivell, des 
de principiant fins a nivell molt alt. Les classes 
són impartides per instructors professionals, 
que per part seva t’ajudaran a deixar-te anar 
amb l’anglès.

El camp, amb més de 25 anys de trajectòria, 
compta amb un 70% d’estudiants nord-
americans. Aquest alt percentatge de nord-
americans i canadencs, et permetrà practicar 
l’idioma de manera constant i guanyar fluïdesa 
i confiança de manera natural.

El campus on es duu a terme compta amb fins 
a 52 hectàrees de terreny i està equipat amb: 
2 pistes de bàsquet, piscina olímpica, gimnàs, 
12 pistes de tennis, 9 camps de futbol, 2 pistes 
d’esquaix, una pista d’atletisme i camps de golf.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs al campus del campament 
que compta amb totes les comoditats. 
Majoritàriament les habitacions són dobles. I el 
règim de menjars és de pensió completa amb 
servei de self service.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Cada dia, en finalitzar les classes, es juga una 
lliga de l’esport seleccionat, i el dissabte és el 
dia de la gran final. A més, també s’organitzen 
divertides activitats lúdiques com talent shows, 
nits de disco, casino, etc.

De manera complementària, el programa 
també permet contractar excursions opcionals 
com: dia de ràfting, visita a un parc d’atraccions 
o al museu Basketball Hall of Fame. 

Aquest súper campament als Estats Units fa les delícies dels participants més esportistes! Cada setmana 
podràs triar l’esport que més et vingui de gust i dedicar tot el temps a practicar-lo amb l’ajuda d’entrenadors 
professionals. El campament no inclou classes d’anglès, però aquest és l’idioma que s’utilitza durant el 
transcurs del programa, i per tant el practicaràs de manera ininterrompuda.

Classes
Sense classes d’idioma.

Excursions
Excursions opcionals.

Sortides
Madrid i Barcelona.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor durant el vol a 

l’anada i a la tornada per a 4 
setmanes.

• Monitor durant el vol a 
l’anada per a 3 setmanes.

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Trasllats a destinació.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor durant el vol a la 

tornada per a 3 setmanes.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Campament especialitzat en 

bàsquet, futbol, tennis i golf

Pots escollir cada setmana!

De 8 a 16
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Day Camp USA

PREUS

Dates Setmanes Preu

06.07 - 28.07 3 4.400 €

PROGRAMA
Pocs programes combinen tantes facetes 
en un únic curs. Day Camp USA et permetrà 
allotjar-te amb una família, gaudir d’un divertit 
campament amb monitors nadius, fer un 
programa de voluntariat i assistir a classes 
d’anglès! En definitiva, és un tot inclòs perfecte 
per a participants d’entre 12 a 17 anys que 
vulguin divertir-se com a campers, aprendre 
anglès i allotjar-se en una casa, com un membre 
més de la llar.

Descarregaràs adrenalina gràcies a activitats 
organitzades pels teus monitors com ara 
recerca del tresor o caminada a la cascada, a les 
quals s’hi sumen activitats esportives i diverses 
opcions de voluntariat. Podràs col·laborar amb 
la teva comunitat, ajudar en un refugi d’animals 
o en un quiosc de llimonada per recaptar fons.

El programa acadèmic inclou classes d’anglès 
durant tres o quatre dies a la setmana. Els teus 
professors t’ajudaran a deixar-te anar amb 
l’idioma perquè puguis utilitzar-lo amb fluïdesa 
la resta del dia. En finalitzar el programa podràs 
realitzar la prova d’anglès ANGLIA.

ALLOTJAMENT
Com que és un campament de dia, podràs 
passar la resta de la jornada convivint amb una 
família local. 

Les famílies nord-americanes es caracteritzen 
per ser molt socials, t’obriran les portes de 
casa com si fossis un membre més. Es tracta 
d’una manera perfecta de continuar practicant 
l’idioma en un entorn diferent i, sobretot, 
d’endinsar-se de ple en el dia a dia d’una família 
nord-americana. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa es complementa amb un calendari 
de sortides i excursions. Cada setmana gaudiràs 
d’una excursió de dia complet a parcs temàtics 
com Dollywood Theme Park o Carowinds 
Theme Park, a més d’una sortida per practicar 
ràfting amb la resta de campers. 

Day Camp USA és un programa molt especial. Combina quatre tipus diferents d’activitats! Immersió en una 
família, classes d’anglès, voluntariat i un magnífic campament de dia amb activitats i esports per a tots els 
gustos. Es tracta del programa perfecte per a aquells que volen divertir-se com autèntics campers nord-
americans i al mateix temps conviure amb una família local com un fill més de la casa.

Classes
12 hores a la setmana.

Excursions
Una de dia sencer i una altra de 
mig dia a la setmana.

Sortides
Madrid. Connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vols i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim 10 alumnes).
• Programa descrit.
• Examen ANGLIA.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

CARACTERÍSTIQUES

Gaudeix d’un tot en un: 

camp, classes, convivència 

en família i voluntariat

De 12 a 17
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La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.

REGNE UNIT

Camp IndividualYork Camps

ESCOLA
York Camps en sinònim de diversió! El 
campament té lloc en un dels col·legis privats 
de més prestigi del país, el Queen Ethelburga’s 
College. Un centre amb més de 40 anys de 
trajectòria en l’organització de campaments 
per a joves. El curiós de York Camps és que 
està dissenyat al més pur estil americà, però al 
Regne Unit, un destí més proper i accessible. 

PROGRAMA
A York Camps hi ha pocs participants espanyols, 
cosa que et permetrà gaudir d’una immersió 
lingüística total en un ambient internacional. 
Podràs escollir entre set opcions diferents:
• English Language Camp. Acreditat pel British 

Council, ofereix 15 hores setmanals d’anglès. 
• Adventure camp.
• Leadership camp.
• Creative Arts camp.
• Riding Camp.
• Golf Camp.
• Performing Arts Camp.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la residència del Queen 
Ethelburga’s College. Envoltat de zones 
verdes i jardins, el centre compta amb unes 
instal·lacions molt completes: pavelló d’esports, 
piscina olímpica, camps de futbol i rugbi, pistes 
d’hoquei, zona de monopatí, teatre, gimnàs, etc. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Al matí realitzaràs activitats específiques de la 
teva elecció, mentre que a la tarda participaràs 
en activitats comuns com: criquet, bàsquet, 
futbol, dansa, interpretació, cuina, fotografia, 
natació, tennis, voleibol, rugbi, resolució de 
problemes, fitness i moltes altres.

El programa també inclou divertides excursions 
de dia complet i mig dia a localitats meravelloses 
com York o Manchester. Es pot demanar més? 
Tria l’opció que més t’agradi!

Et presentem un campament al més pur estil americà però al Regne Unit. York Camp es duu a terme al 
prestigiós col·legi britànic de Queen Ethelburga’s College, que compta amb unes instal·lacions excel·lents i 
amb fins a set opcions diferents de camps: per als aventurers, esportistes, creatius, artistes o per als que 
vulguin millorar les seves habilitats de lideratge o el seu nivell d’anglès. 

Classes
Segons l’opció seleccionada.

Excursions
Una de dia sencer a la setmana 
i una de mig dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt d’Espanya. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
•  Vols i taxes aeroportuàries.
• Servei de bugaderia.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

CARACTERÍSTIQUES

Campaments

Programa Dates Setmanes Preu

English Language / Adventure
30.06 - 13.07
14.07 - 27.07 2

3.300 €
Performorming Arts / Creative Arts

Riding / Golf / Leadership* 3.400 €

PREUS

El programa Leadership només pot realitzar-se entre el 30.06 i el 13.07.

De 10 a 17
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d’exàmens oficials
Cursos preparatoris

80 Cursos d’estiu

De 15 a 19 anys
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Activitats i excursions

Estudiar a l’estiu no és incompatible amb diversió. Aprofita la 
teva estada a l’estranger a través d’aquests cursos per viatjar 
i conèixer altres llocs emblemàtics d’Europa. Totes les opcions 
que ofereix aquesta modalitat inclouen programa d’activitats 
i excursions.

La idea és que també tinguis temps per gaudir amb els teus 
companys del programa i amb altres estudiants internacionals. 
En definitiva, aquestes escapades et permetran recarregar 
energies mentre continues practicant l’idioma.

La millor preparació per a un examen oficial

Aquells que s’ho proposen saben que l’estiu pot servir per a 
molt, per això, cada any hi ha més estudiants que volen que 
el seu curs d’idiomes a l’estranger els hi aporti un valor afegit. 
I què millor que aprendre un idioma i de pas obtenir un títol 
oficial? En tots els programes d’aquesta modalitat assistiràs a 
classes intensives, a partir de 20 hores setmanals.

Aquests programes estan dissenyats perquè milloris la teva 
seguretat i les teves habilitats amb l’idioma, i proporcionar-te 
la millor formació per superar un examen oficial al final de la 
teva estada (Trinity, Anglia, Cambridge, etc.).

Aconsegueix el teu títol oficial:

First Certificate of English (FCE) 

Certificate in Advanced English (CAE)

Irlanda
Regne Unit
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Exàmens oficials

Cork Exam

ESCOLA
Estudiaràs al Cork English College (CEC), una 
escola amb més de 30 anys d’experiència 
en ensenyament d’anglès a estrangers. Està 
situada al centre de la ciutat. CEC és un centre 
examinador autoritzat d’exàmens reconeguts 
en l’esfera internacional: Cambridge ESOL, 
IELTS, TOEIC, BULATS, TOLES i Trinity Collage 
London.

PROGRAMA
Es tracta d’un curs de quatre setmanes, dirigit 
a alumnes que vulguin realitzar un examen 
oficial de Cambridge. Cada setmana realitzaràs 
20 hores de classes de preparació de l’examen 
CAE o FCE, en grups d’un màxim de 15 alumnes. 
Per poder inscriure’t al programa cal fer una 
prova de nivell

El curs l’imparteixen professors examinadors de 
Cambridge, que tenen una gran experiència en 
aquest tipus de formació i amb qui treballaràs 
les 5 parts que conformen l’examen: comprensió 
escrita, redacció, use of english, comprensió 
oral i speaking.

Per a la teva preparació disposaràs d’accés a 
una plataforma d’e-learning, a la qual et podràs 
connectar un mes abans de l’arribada i fins a 
tres mesos després de finalitzar el programa.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs amb una família local, com un 
membre més de la casa. Una convivència que 
et permetrà posar a prova diàriament el teu 
anglès i de manera natural, ja que es garanteix 
que siguis l’únic castellanoparlant a casa.

Les famílies es seleccionen curosament i 
acostumen a viure en zones residencials 
ben comunicades. És habitual que resideixin, 
aproximadament, a mitja hora del centre 
d’estudis. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa també inclou un calendari 
d’activitats i excursions amb el qual poder 
gaudir dels principals llocs d’interès del sud 
del país. Durant la setmana realitzaràs tres 
excursions de tarda, mentre que els dissabtes 
tindràs una excursió de dia complet.

Vols fer un examen oficial de Cambridge i preparar-te en el millor entorn? Cork Exam és el programa 
perfecte per a joves de més de 16 anys que tinguin un bon nivell d’anglès i vulguin acabar la seva estada 
amb la certificació del FCE o CAE. Assistiràs a 80 hores de classe de preparació en una de les millors escoles 
especialitzades d’Irlanda, amb més de 30 anys d’experiència.

PREUS

Salida Dates Setmanes Preu

Barcelona i Bilbao 30.06 - 28.07
4 3.900 €

Madrid 29.06 - 27.07

Classes
20 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao. 
Connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor del 29.06 al 27.07 

(mínim deu alumnes).
• Monitor durant el vol a la 

sortida de Bilbao i Madrid.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor durant els vols de 

Barcelona i a la tornada del 
vol a Bilbao el 28.07.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

GrupFamília

IRLANDA
De 16 a 19
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La nostra selecció de cursos 
EXCELLENCE engloba programes 
molt exclusius i d’alt nivell 
acadèmic. Es caracteritzen també 
pel reduït nombre de participants 
espanyols.

REGNE UNIT

Exàmens oficials

ESCOLA
L’escola està situada a la ciutat de Rugby, 
bressol de l’esport al qual va donar nom. Es 
tracta d’un dels col·legis privats més famosos 
del país.

Com a gran complex, està dotat d’unes 
magnífiques instal·lacions, cobertes i a l’aire 
lliure: piscina de 25 metres, pista d’esquaix, 
diverses pistes de tennis, 10 camps de futbol i 
gran pavelló d’esports on practicar bàdminton, 
futbol sala, voleibol i bàsquet, entre d’altres. 

PROGRAMA
Realitzaràs 20 hores setmanals de classes 
d’anglès amb l’objectiu d’aprovar el FCE i 
desenvolupar les principals tècniques de 
l’examen. Gràcies a aquest curs, milloraràs les 
teves habilitats i confiança a l’hora de sortir-
te’n en anglès i assoliràs el nivell necessari per 
aconseguir la certificació. Es requereix un nivell 
B2.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la zona residencial del col·legi. El 
complex té diferents edificis separats entre si.

La majoria de les habitacions són individuals 
o dobles, tot i que també hi ha dormitoris 
compartits entre 3 i 6 alumnes, segons l’edat. 
Tots els edificis residencials, on s’hi allotgen 
entre 30 i 50 alumnes, compten amb connexió 
a internet, sala de televisió i sala recreativa. 
El règim alimentari és de pensió completa, 
de manera que tots els àpats se serviran al 
menjador central, en modalitat self-service. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més de preparar-te per l’examen, el programa 
inclou un programa complet d’activitats 
lúdiques i esportives que cobriran pràcticament 
tot el teu temps lliure.

Cada setmana gaudiràs d’una excursió de dia 
sencer i una altra de mig dia. Entre els llocs que 
tindràs l’oportunitat de conèixer hi ha: el centre 
de Londres, amb parades al Museu Britànic i al 
Museu de Ciències, i les ciutats de Cambridge 
o Stratford Upon Avon (aquesta última és la 
ciutat on va néixer el dramaturg anglès William 
Shakespeare).

Estudia un curs intensiu d’anglès en un dels internats privats més famosos d’Anglaterra. Rugby Boarding 
School es va fundar l’any 1567, i al llarg de la seva història ha vist desfilar alumnes tan cèlebres com els 
poetes Rupert Brooke i Mathew Arnold, o els escriptors Lewis Carroll i Salman Rushdie. A l’estiu obre les 
portes perquè alumnes com tu, pugueu examinar-vos del FCE (First Certificate in English).

Classes
20 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Des de qualsevol punt d’Espanya. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge.

El preu inclou
• Trasllats a destinació en 

l’horari establert (aeroport de 
Londres Heathrow).

• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Examen / taxa FCE.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

Podem gestionar els teus vols 
si ho desitges.

CARACTERÍSTIQUES

Rugby Boarding School Residència Individual

Curs intensiu per

examinar-se de l’examen FCE a 

un prestigiós College britànic
PREUS

Dates Setmanes Preu

04.07 - 29.07 3,5 4.890 €

Data examen FCE: 27.07

De 15 a 17
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Experiències

84 Cursos d’estiu

De 15 a 19 anys

a la teva mida
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Viu una experiència diferent

Aquest any hem volgut posar el focus en un catàleg que anés 
més enllà dels clàssics cursos d’idiomes a l’estranger. A través 
de la categoria Experiències trobaràs una àmplia varietat 
d’alternatives, per a tots els gustos i perfils. 

• Temàtics: música, dansa, esport, tecnologia, etc.
• Voluntariats a Sud-àfrica i Sri Lanka.
• Pràctiques en empreses.
• Preuniversitaris, centrats en una àrea de coneixement.
• Programes per viatjar en família, amb cursos d’idioma 

per a tots els membres de la casa.

Et proposem formes

diferents d’aprofitar 

l’estiu a l’estranger

Canadà
França
Irlanda
Regne Unit
Sud-àfrica
Sri Lanka
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Experiències

Preuniversitari a Toronto
CANADÀ

PREUS

Dates Setmanes Preu

29.06 - 27.07 4 5.980 €

Residència Individual

ESCOLA
Els estudiants estaran completament immersos 
en la comunitat internacional de New College, 
Universitat de Toronto. S’ofereixen diferents 
opcions de programes acadèmics innovadors, 
dissenyats per a estudiants amb visió de futur 
que vulguin endinsar-se en el funcionament de 
l’educació superior.  

PROGRAMA
Durant el seu transcurs, aprendràs, analitzaràs 
i discutiràs sobre els conceptes i temes 
relacionats amb la matèria escollida. El curs 
culminarà amb una investigació independent i 
una presentació acadèmica.

Al final del programa rebràs una avaluació 
personalitzada i, en cas de finalitzar el curs 
amb èxit, obtindràs un certificat de finalització 
expedit per la universitat. Els estudiants hauran 
d’escollir un curs per realitzar al matí i un altre 
a la tarda:

• World Economics. Orientat a investigar i 
reflexionar sobre els conceptes econòmics 
fonamentals en un món globalitzat.

• Llengua i literatura. Aquest curs reflexionarà 
sobre el poder de la paraula escrita sobre les 
cultures. 

• Dret, ètica i societat. Es proposen a estudi els 
principis bàsics del dret i la seva influència en 
les societats.

• Estudis de cinema. Abraça els diferents 
gèneres. A més d’analitzar-los, l’estudiant 
desenvoluparà un projecte per si mateix.

• Estadística matemàtica. Centrat en examinar 
críticament la forma com es recopilen i utilitzen 
les dades estadístiques per modelar la realitat.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou un extens calendari 
d’activitats per les tardes i excursions de cap 
de setmana. A més de Toronto, també visitaràs 
les cascades del Niàgara o el parc temàtic 
de Canada’s Wonderland. S’inclou una nit de 
càmping, activitats esportives, visites a museus 
i al Ripley’s Aquàrium, etc.

La Universitat de Toronto, una de les universitats més prestigioses de Canadà, obre les seves portes a 
l’estiu per impartir cursos preuniversitaris destinats a estudiants amb un nivell avançat d’anglès i que 
vulguin assistir a un programa acadèmic avançat. Aquest programa involucra els estudiants en projectes i 
discussions relacionats amb la temàtica escollida, i inclou un treball de recerca.

Classes
30 hores de classe setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer a la 
setmana.

Sortides
Madrid. Connexions opcionals 
des d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Monitor durant el vol.
• Programa descrit.
• Trasllats a destinació.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Curs acadèmic avançat

en una de les millors

universitats de Canadà

De 15 a 18
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Experiències

Residència IndividualViatges en família: Antibes
FRANÇA

PROGRAMA
Viatja en família a França a través d’un curs 
complet de francès, que inclou classes d’idioma 
per a tots els membres de la casa, excursions de 
dia complet i allotjament. El programa consta 
de:

• Curs de francès per a adults. Inclou 20 
classes setmanals de 45 minuts cadascuna, en 
horari de matí. Les classes estan orientades a 
la millora de l’expressió i la comprensió oral i 
escrita. 

• Curs de francès per a nens (de 8 a 12) i/o joves 
(de 13 a 17). Consta de 20 classes setmanals 
de 45 minuts, en horari de matí. Dins del curs 
de francès per a nens i joves, es pot contractar 
una opció que inclogui programa d’activitats 
durant tota la setmana: excursions, esports, 
etc. Aquesta opció és complementària a les 
activitats i excursions de cap de setmana que 
inclou el programa general (vegeu l’apartat 
activitats i excursions).

ALLOTJAMENT
Tota la família, pares i fills, us allotjareu a la zona 
residencial del col·legi. Aquesta està situada en 
ple centre d’Antibes, al costat de la zona de les 
platges. Podreu escollir entre apartaments de 
diferents mides, de 2 a 4 llits.

Tots els programes per a nens i joves inclouen 
serveis de trasllat de la residència a l’escola.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més d’assistir a classes de francès, el 
programa preveu un “dia lliure” per poder 
gaudir-lo en família, així com una excursió 
de dia sencer per als menors, depenent del 
programa escollit. El dia de l’excursió, s’inclou la 
recollida a la residència, dinar i trasllats.

Estàs buscant un curs de francès per viatjar i aprendre en família? Et proposem unes vacances completes 
per a pares i fills a la localitat costanera d’Antibes, al sud de França. El programa consta d’un curs de 
francès estàndard per a adults i dues opcions de programes per a nens, i inclou excursions i allotjament.

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer 
a la setmana depenent del 
programa escollit (només per 
als menors).

Sortides
Sense vols.

El preu inclou
• Programa descrit.
• Allotjament escollit.

El preu no inclou
• Vols i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Manutenció.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

CARACTERÍSTIQUES

PREUS

Dates Adultos
Menores de 17 

años
(curso + almuerzo)

Menores de 17 
años

(Curso + actividades)

Entre el 30.06 
y el 24.08

270 €/
semana

370 €/
semana

610 €/
semana

ALLOTJAMENT

2 personas 740 €

3 personas 1.110 €

4 personas 1.480 €

Despeses de gestió per família: 265 €

De 0 a 99
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Experiències

Dublin Music Intensive
IRLANDA

ESCOLA
El curs té lloc a l’Alexandra College, un conegut 
col·legi irlandès, envoltat d’una gran esplanada 
central i molt ben comunicat. A més de comptar 
amb centre de música, compta amb grans 
camps per practicar esport, gimnàs, pistes 
d’atletisme, pistes de bàsquet, etc.

PROGRAMA
El programa acadèmic consta d’un curs intensiu 
que combina 20 hores a la setmana de classes 
d’anglès amb 10 hores a la setmana de formació 
musical.

La formació i la instrucció musical, de dilluns a 
dijous, està a càrrec de músics professionals, 
directors musicals i compositors. Assistiràs a 
classe amb altres estudiants irlandesos que 
participen en la part del programa musical. 
Amb ells prepararàs una actuació de fi de curs.

A les classes d’anglès hi assistiràs amb altres 
estudiants internacionals que, com tu, tinguin un 
nivell d’anglès mínim de B1.

ALLOTJAMENT
Viuràs amb una família local irlandesa, com 
un membre més de la casa. Gràcies a aquesta 
convivència podràs practicar l’anglès en un 
entorn nou i, sobretot, formar part del seu dia a 
dia i conèixer els seus costums i hàbits. 

Aquestes famílies no viuen a més de 30 minuts 
de distància del centre. En cas de no poder anar 
caminant, el programa inclou un abonament per 
a l’ús de transport públic. La pensió és completa, 
la teva família et proporciona els àpats durant 
la setmana en forma de packed lunch, perquè 
te la puguis emportar.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Dues nits a la setmana, el programa organitza 
activitats en grup perquè puguis conèixer més 
a la resta dels companys: nits de karaoke, de 
discoteca, festes internacionals, etc.

A més de conèixer la ciutat de Dublín, els 
dissabtes realitzaràs una excursió de dia 
complet als principals llocs d’interès de la zona.

Dublin Music Intensive combina classes d’anglès amb formació musical i orquestral, i aporta un valor afegit 
molt important a aquells estudiants que vulguin aprofitar la seva estada a l’estranger per millorar el seu 
anglès, però també per assistir a un curs impartit per músics professionals. Es desenvolupa a les rodalies 
de Dublín, a la zona tranquil·la de Milltown.

Classes
30 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer a la 
setmana.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals.
• Monitor durant el vol de 

tornada de Barcelona i Bilbao.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

CARACTERÍSTIQUES

IndividualFamília

PREUS

Sortida Dates Setmanes Preu

Barcelona i Bilbao 30.06 - 14.07
2 3.200 €

Madrid 01.07 - 14.07

De 13 a 17
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Experiències

IRLANDA

Apartament IndividualViatge en família: Galway

PROGRAMA
Situada a la costa oest d’Irlanda, Galway va ser 
destí habitual dels vaixells espanyols durant 
els segles XV i XVI. Juvenil i dinàmica, posseeix 
dues importants universitats, a més de ser una 
de les ciutats amb més creixement econòmic de 
la Unió Europea.

Els pares assistireu a classes d’anglès a una 
escola per a adults, mentre que els nens i 
joves rebran les classes en un centre dissenyat 
específicament per a ells. El programa consta 
de:

• Curs de anglès per a adults. Es pot escollir 
entre 20 o 30 lliçons setmanals, en horari de 
matí. Les classes són en grups d’un màxim de 
15 alumnes.

• Curs de anglès per a nens (de 5 a 11) i/o joves 
(de 12 a 17). En el cas del curs d’anglès per a 
joves, es podrà escollir entre 20 o 30 lliçons 
setmanals, en horari de matí i tarda.

ALLOTJAMENT
El programa de viatge en família a Galway 
ofereix allotjament en apartaments.

Us allotjareu en un apartament molt complet, 
a 20-30 minuts a peu de la vostra escola a 
Galway. Tots estan situats al centre de la ciutat 
i compten amb cuina, zones comuns, wifi, etc.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Existeixen dos tipus d’opcions diferents segons 
si inclouen o no activitats i excursions:

• Programa A. Podreu triar un curs d’anglès que 
combini les classes amb activitats de tarda i 
una excursió de dia sencer a la setmana.

• Programa B. Aquells que prefereixin gaudir del 
seu temps lliure sense activitats i excursions 
tenen un curs que només inclou les classes i 
l’allotjament.

Aquest fantàstic curs d’estiu ofereix a les famílies l’oportunitat de combinar les seves vacances a la ciutat 
irlandesa de Galway amb cursos d’anglès per a tots els membres de la casa. Galway és una ciutat perfecta 
per descansar, conèixer llocs d’interès i alhora aprendre l’idioma en un entorn nadiu, amb l’ajuda de docents 
qualificats.

Classes
20 o 30 lliçons setmanals, 
segons l’opció escollida.

Excursions
El programa A inclou una 
excursió de dia sencer a la 
setmana.

Sortides
Sense vols.

El preu inclou
• Programa descrit.
• Allotjament escollit.

El preu no inclou
• Vols i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Manutenció.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

CARACTERÍSTIQUES

PREUS

Programa Dates Setmanes Programa A Programa B

Programa nens
Entre el 
30.06 i el 

24.08
1

505 € 285 €
Programa joves

Programa adults 310 € 235 €

Allotjament

2-3 persones 700 €

4 persones 850 €

Despeses de gestió 
per família 265 €

De 0 a 99
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ESCOLA
Leighton Park School ocupa 60 hectàrees 
de terreny que alberguen diversos edificis 
i extenses instal·lacions esportives, piscina 
interior, un gimnàs amb pista de bàsquet, sala 
de ball, camps de futbol i pistes de tennis.

Compta també amb un teatre, una sala 
amb 20 ordinadors i un esplèndid camp de 
gespa artificial. El college destaca pel modern 
menjador Oakview, que té una gran vidriera 
amb vistes al jardí.

PROGRAMA
El programa combina 15 hores de classes 
d’anglès amb 10 hores de classes de ball. La 
base de la pràctica de l’anglès és la comprensió 
i l’expressió oral, de manera que les classes 
són molt participatives i es centren en un tema 
diferent cada dia.

Les classes de ball són impartides per professors 
qualificats de dansa i tenen com a objectiu la 
pràctica intensiva de diferents estils musicals.

ALLOTJAMENT
Els estudiants s’allotgen en habitacions 
compartides que es troben repartides entre els 
cinc edificis del col·legi.

El règim és de pensió completa amb buffet lliure 
al menjador del college.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més de les classes d’anglès i dansa, gaudiràs 
d’activitats com natació, bàdminton, bàsquet, 
tennis, criquet, tallers de manualitats, disseny de 
samarretes, confecció de màscares, etc.

Sense oblidar que comptaràs amb un programa 
complet d’excursions a llocs com Londres, 
Reading o el castell Windsor.

Et ve de gust ballar? Aquest és el teu programa! A Leighton Park Dance et mouràs a ritme de jazz, hip-
hop, dansa africana, tango, disco, merengue, capoeira, break dance, street dance, swing o al pur estil 
cheerleading. Aquest preciós college es troba a Reading, a tan sols 60 km de Londres, així que a més 
d’aprendre molt, també podràs visitar la capital anglesa en diverses ocasions.

Grup

PREUS

Dates Setmanes Preu

07.07 - 27.07 3 3.700 €

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Cinc de dia sencer durant 
l’estada i una de mig dia a la 
setmana.

Sortides
Madrid i Barcelona. Consultar 
connexions opcionals des 
d’altres aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Dipòsit reemborsable de 20 

GBP.

Consulta el nostre servei de 
recollida.

CARACTERÍSTIQUES

Leighton Park Dance Residència

Experiències

Si t’agrada ballar, l’esport

i vols aprendre anglès,

aquest és el teu programa!

De 10 a 16
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PREUS

Dates Setmanes Preu

30.07 - 13/14.07 2 3.250 €

Cambridge Arts & Design Residència

Experiències

ESCOLA
Les classes tenen lloc a l’escola superior d’art 
Cambridge School of Visual & Performing 
Arts. Està situada al centre de Cambridge, a 
només una hora de Londres. Compta amb unes 
excel·lents i completes instal·lacions, i amb un 
professorat altament qualificat en les matèries 
impartides. 

PROGRAMA
Es tracta d’un curs intensiu de 30 hores 
setmanals de classes de la modalitat artística 
seleccionada. 

Per poder seguir el curs és imprescindible que 
els alumnes tinguin un bon nivell d’anglès, 
mínim B2.

• Fashion Summer. Aquest curs de moda, que 
combina treball d’estudi i excursions, permet 
al participant dissenyar i desenvolupar les 
seves arts creatives.

• Film Making. Aproximació a la indústria del 
cinema i la televisió. Els participants aprenen 
de manera divertida i pràctica. 

• Acting. Introducció intensiva en tècniques 
teatrals i d’interpretació. El programa acaba 
amb una actuació final de curs.

• Musical Theater. Curs impartit per 
professionals del teatre, amb classes 
intensives de cant, dansa i interpretació. 

• Paiting & Drawing + Photography. A través 
de diferents materials, explora la pintura 
contemporània i el dibuix. A més d’impartir 
una formació completa en fotografia impresa, 
des del concepte inicial fins a la seva revelat.

ALLOTJAMENT
Viuràs en una de les residències per a estudiants 
de l’escola.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
A més de conèixer Cambridge, durant els 
caps de setmana realitzaràs excursions de dia 
complet a les meravelloses ciutats de Londres, 
Canterbury o Norwich.

T’agradaria rebre un ensenyament artístic a la popular ciutat universitària de Cambridge? Cambridge Arts 
& Design t’apropa a una àmplia gamma de disciplines relacionades amb el món de l’art i el disseny: moda, 
cinema, interpretació, teatre musical, fotografia o dibuix. Les classes s’imparteixen a l’escola superior de 
Cambridge School of Visual & Performing Arts. També viatjaràs a Londres i Canterbury!

Classes
30 hores setmanals.

Excursions
Una excursió de dia sencer.

Sortides
Des de qualsevol punt d’Espanya. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge.

El preu inclou
• Trasllats a destinació.
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vols i taxes aeroportuàries.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

CARACTERÍSTIQUES

Individual

De 15 a 18
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Experiències

GrupAston Tech St. John’s Residència

ESCOLA
El programa es duu a terme a St. Johns School, 
un internat britànic molt proper a Londres. 
El centre compta amb unes instal·lacions 
esportives molt completes, que permeten 
practicar gran varietat d’esports en espais 
coberts i a l’aire lliure: piscina coberta de 25 
metres, pistes de bàsquet, voleibol, futbol sala, 
tennis, etc.

PROGRAMA ACADÈMIC
El programa consta de dues parts. D’una 
banda, assistiràs a 16,5 hores setmanals de 
classes d’anglès. Aquest curs està orientat a la 
preparació de l’examen oral del Trinity College, 
des del grau 1 al 9.

PROGRAMA OPCIONAL
De manera paral·lela, podràs contractar un 
programa orientat a la innovació en tecnologia 
computacional:

• Robòtica. Orientat a que els estudiants puguin 
dissenyar, construir i programar el seu propi 
robot. 

• Mobile App Design.  Desenvolupament 
d’aplicacions per a tecnologies mòbils per 
mitjà de diverses plataformes.

• Coding.  Maneig de tècniques fonamentals en 
els jocs de codificació per crear videojocs.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la zona residencial de l’escola, 
que compta amb habitacions individuals i 
compartides. Tots els àpats es serveixen al 
menjador central de l’escola, en la modalitat de 
self-service. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou un complet calendari 
d’activitats lúdiques i esportives, que cobriran 
pràcticament tot el teu temps lliure després de 
les classes. A més, realitzaràs una excursió de 
dia complet a la setmana i una excursió de mig 
dia, també a la setmana, per visitar Londres, 
Cambridge, Canterbury, Brithton o Oxford.

T’apassiona la robòtica? T’agradaria saber dissenyar aplicacions per al mòbil? Sents curiositat per saber 
com crear un videojoc a partir de codi? Aston Tech St. John’s és l’opció perfecta per als estudiants que 
vulguin complementar el seu curs d’anglès amb un programa innovador que barreja creativitat i bones 
dosis de tecnologia.

Classes
16,5 hores a la setmana de 
classes d’idioma.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia a la setmana.

Sortides
Madrid. Consultar connexions 
des d’altes aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor (mínim deu alumnes).
• Programa acadèmic + 

activitats i excursions.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.
• Examen i certificat Trinity.

El preu no inclou
• Programa opcional (Robòtica, 

Mobile App Design o Coding).

CARACTERÍSTIQUES

PREUS

Dates Setmanes Preu

03.07 - 23.07 3 3.950 €

Robòtica / Mobile App Design / Coding 1 350 €

De 8 a 17
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Experiències

Creative & Fun Brighton Residència

ESCOLA
Situada a la part alta de la ciutat, l’escola de 
Brighton ofereix unes vistes impressionants: al 
sud veuràs el mar i cap al nord albiraràs els 
turons de South Downs.

PROGRAMA ACADÈMIC
El programa inclou 15 hores setmanals de 
classes d’anglès en grups d’un màxim de 
15 alumnes. Les classes, impartides per un 
professorat jove i molt compromès, et facilitaran 
les eines necessàries perquè augmentis la teva 
confiança amb l’idioma i milloris el teu nivell en 
poc temps.

PROGRAMA OPCIONAL
Tres tardes a la setmana estan dedicades a les 
activitats optatives:

• Arts Creatives. Inclou grafit, art corporal, 
pintura, disseny 3D, disseny de samarretes, 
autoretrat, etc.

• Futbol. Tècniques generals (passis, tir, etc.), 
tàctiques i partits. 

• Esports aquàtics. Caiac i piragüisme, pàdel 
surf, vela lleugera, surf de vela, construcció de 
balses, etc.

Per poder participar en algun dels programes 
opcionals t’hauràs d’apuntar amb antelació, 
abans de la teva sortida. 

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la residència de l’escola. Està 
formada per típiques cases angleses, d’estil 
clàssic i recentment renovades. Totes compten 
amb totes les comoditats, amb boniques sales 
d’estar i sala de jocs.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Gaudiràs d’una gran varietat d’activitats a l’aire 
lliure i sortides culturals: senderisme en plena 
naturalesa, esports, jocs a la platja, visites a 
llocs d’interès històric, etc. 

Curs complet d’anglès a través del qual podràs cursar un programa d’activitats de l’opció que escullis: 
esports aquàtics, arts creatives o futbol. Aprendràs i et divertiràs en un dels llocs més privilegiats de 
Brighton, al costat del mar i amb impressionants vistes del Canal de la Mànega i el port esportiu de la ciutat.

Classes
15 hores setmanals.

Excursions
Una de dia sencer i una de mig 
dia durant l’estada.

Sortides
Madrid. Consultar connexions 
des d’altes aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor de vol (mínim deu 

alumnes).
• Programa acadèmic + 

activitats i excursions.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Programa opcional (arts 

creatives, futbol o esports 
aquàtics).

• Dipòsit reemborsable de 60 
GBP.

CARACTERÍSTIQUES

PREUS

Dates Setmanes Preu

21.07 - 03.08 2 2.900 €

Arts creatives / Futbol / Esports aquàtics 1 200 €

Individual

De 13 a 17
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Experiències

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 14.07 2  3.700 €

Future Success

ESCOLA
Estudiaràs a Capital School of English, una 
escola acreditada pel British Council. Està 
situada a la ciutat universitària de Bournemouth, 
a la costa sud d’Anglaterra. Compta amb 
unes instal·lacions modernes, amb espais 
perfectament dissenyats per treballar i també 
per afavorir la inspiració i el descans dels seus 
estudiants.  

PROGRAMA
El curs s’engloba en el projecte STEAM, les 
sigles integren les principals línies de treball del 
programa: science, technology, engineering, 
arts & mathematics. Camps molt diversos que 
donen lloc a una formació multidisciplinària, 
durant la qual enfortiràs les teves habilitats 
actuals mentre en descobreixes d’altres.

Amb l’objectiu de dur a terme un projecte, dins 
de les línies de treball esmentades, tu i els teus 
companys avançareu a través de diferents 
fases. En una primera part, i com a base, 
aprendràs a desenvolupar les habilitats més 
demandes al segle XXI: capacitat de treball en 
equip,  comunicació,  creativitat,  pensament

crític, planificació, etc. Un aprenentatge de base 
que t’ajudarà a realitzar amb més èxit la part 
pràctica del projecte.

ALLOTJAMENT
L’allotjament és en família amfitriona. La 
convivència del dia a dia en una casa et 
permetrà posar en pràctica el teu anglès en un 
entorn diferent. I, sobretot, conèixer més sobre 
les rutines i hàbits de la societat britànica. Es 
tracta d’un complement perfecte a la formació 
més tècnica i professional que rebràs a l’escola. 

PERFIL DE L’ESTUDIANT
Recomanem que l’estudiant tingui un nivell 
intermedi d’anglès, B1 alt o B2. A més, haurà 
de tenir ganes de formar part d’un programa 
participatiu i desafiant. T’apuntes?

T’agradaria preparar-te per l’èxit en el teu futur professional? Future Success suposa un gran valor afegit 
a un curs d’anglès habitual. A través d’aquest programa desenvoluparàs un projecte al mateix temps que 
adquireixes eines que t’ajudaran en el teu futur laboral: adaptabilitat, comunicació, lideratge, seguretat en 
un mateix, creativitat o relacions interpersonals. Places limitades!

Classes
30 hores setmanals.

Excursions
Opcionals. Es poden contractar 
amb l’escola.

Sortides
Madrid, Barcelona i Bilbao.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor al vol d’anada.
• Informe de final de curs i 

recomanacions, certificat del 
centre d’estudis i de l’empresa 
on es faci el projecte.

• Mitja pensió.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.
• Monitor als vols de tornada A 

Espanya.
• Àpat del migdia.

CARACTERÍSTIQUES

Individual

Future Success té el premi Bronce

dels British Youth Travel Awards en

la categoria Best Innovation

Família

De 16 a 18
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Experiències

PREUS

Dates Setmanes Preu

30.06 - 28.07 4 2.800 €

28.07 - 25.08 4 2.800 €

Pràctiques en empreses

PROGRAMA
Aquest programa es desenvolupa a Portsmouth, 
situada a l’illa de Portsea, l’única ciutat illenca 
de Regne Unit.

Es tracta d’un programa molt complet de 
preparació per a la vida laboral. Combina un 
curs d’anglès (15 hores) amb tres setmanes 
de pràctiques en empreses (màxim 35 hores 
a la setmana de pràctiques). A més, durant 
la teva estada, assistiràs a un curs d’Ascentis 
amb l’objectiu de preparar-te per a l’entrada a 
l’entorn laboral.

SECTORS DISPONIBLES
Si reserves la teva plaça amb 12 setmanes 
d’antelació, se’t garantirà el sector escollit. Amb 
menys de 12 setmanes d’antelació hauràs de 
verificar els sectors disponibles. En total són:

Administració, mecànica, aprovisionament, 
servei al client, jardineria, turisme, 
logística, assistència social, disseny gràfic i 
desenvolupament web (aquestes dues últimes 
opcions són per a estudiants majors de 20 
anys).

ALLOTJAMENT
Viuràs amb una família local. Sens dubte, és la 
millor forma de desenvolupar el teu anglès i 
viure una immersió total en l’estil de vida britànic. 
Les famílies amfitriones del programa estan 
habituades a allotjar estudiants internacionals, 
de manera que coneixen a la perfecció el 
desenvolupament i l’objectiu del curs.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou activitats variades a les 
tardes. A més, de manera opcional, podràs 
contractar amb l’escola excursions que et 
permetran conèixer àrees properes de la ciutat 
de Portsmouth.

Treballa al Regne Unit mentre aprens anglès. Aquest és el programa perfecte si busques enfortir el teu 
currículum. Engloba una setmana de classes d’anglès i tres setmanes de pràctiques laborals en empreses. 
A més, el programa inclou el curs Ascentis, orientat a formar-te en els aspectes més importants del món 
laboral. 

Classes i pràctiques
15 hores de classes d’idioma 
durant una setmana i 35 hores 
a la setmana de pràctiques 
laborals durant tres setmanes.

Excursions
Opcionals. Es poden contractar 
amb l’escola.

Sortides
Des de qualsevol punt d’Espanya. 
Som agència de viatges i podem 
organitzar el teu viatge.

El preu inclou
• Programa descrit i curs 

Ascentis.
• Bus Pass.
• Trasllats a destinació des de 

l’aeroport Londres Heathrow.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Vols i taxes aeroportuàries.
• Excursions.
• Activitats opcionals.
• Monitor d’Aston Herencia a 

destinació.

CARACTERÍSTIQUES

IndividualFamília

Impulsa el teu currículum!

El curs inclou classes d’anglès i tres 

setmanes de pràctiques laborals

De 16 a 21
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Experiències

Apartament
o família

IndividualViatge en família: Bournemouth

PROGRAMA
Convertir un viatge en família en un curs d’anglès 
al Regne Unit per a tots els membres de la casa 
és possible. Per fer-ho us proposem la ciutat 
costanera de Bournemouth, que compta amb 
un clima suau durant tot l’any, i amb algunes de 
les platges més boniques del país. 

• Curs d’anglès per a adults. Els pares assistireu 
a una escola amb docents qualificats i amb 
una àmplia trajectòria. Les lliçons inclouen 
activitats creatives i, sovint, es relacionen amb 
l’estil de vida britànic, amb viatges i excursions. 
Es cobreixen tots els aspectes essencials 
de l’idioma, la gramàtica, el vocabulari i les 
habilitats lingüístiques.

• Day Camp amb nens britànics (de 4 a 
10 anys). Aquest curs es desenvolupa en 
una escola local on compartiran aula amb 
nens nadius. Les classes estan orientades a 
l’ensenyament de l’idioma a través de jocs, 
ball, manualitats, etc.

Per al Day Camp es poden escollir dos horaris: 
de 9 a 14 hores o de 9 a 17 hores.

ALLOTJAMENT
El programa inclou allotjament en apartaments 
confortables situats al centre de Bournemouth. 
Aquests poden ser de diferents mides i de fins 
a cinc habitacions. Compten amb totes les 
comoditats: cuina, menjador i sala d’estar.

Si es prefereix, l’allotjament també pot realitzar-
se en famílies amfitriones, en règim de mitja 
pensió.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Bournemouth compta amb una gran varietat 
de llocs d’interès on gaudir al màxim en família: 
zona de platges, bosc, jardins, museus, zona de 
botigues, etc. A més, durant la vostra estada, 
l’escola us podrà ajudar a organitzar excursions 
opcionals a ciutats com: Londres, Oxford, Bath 
o Portsmouth.

Voleu aprofitar les vostres vacances en família al Regne Unit per anar a la platja i assistir a classes d’anglès? 
Us presentem l’opció perfecta perquè tots els membres de la casa pugueu gaudir i aprendre a parts iguals. 
Aquest viatge en família inclou classes d’anglès per a tots a la bonica població costanera de Bournemouth.

Classes
Adults: 14 hores setmanals.
Nens: Day Camp.

Excursions
Opcionals.

El preu inclou
• Programa descrit.
• Allotjament escollit.
• Mitja pensió en allotjament en 

família.

El preu no inclou
• Vols i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Manutenció en residència.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

CARACTERÍSTIQUES

PREUS

Programa Dates Setmanes Preu

Curs anglès
Entre el 
15.07 i el 

23.08
1

360 €

Day Camp (09:00 - 14:00) 505 €

Day Camp (09:00 - 17:00) 620 €

ALLOTJAMENT Setmanes Preu

Apartament
1

Des de 1.125 €

En família, mitja pensió 280 €/pers.

Despeses de gestió per família 265 €

De 0 a 99
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Experiències

PREUS

Dates Setmanes Preu

04.07 - 29.07 3,5 2.750 €

Voluntariat a Sud-àfrica
SUD-ÀFRICA

Residència

PROGRAMA
El voluntariat es desenvolupa a Dinokeng, una 
de les cinc reserves naturals més conegudes 
de Sud-àfrica, a una hora de Johannesburg. 
Allà et trobaràs amb un entorn molt familiar. 
Butterfly, l’organització comunitària amb què 
col·laboraràs, ha estat capaç de desenvolupar 
un projecte inspirador, centrat en ajudar els 
més petits de la zona i liderat per voluntaris de 
diverses nacionalitats. 

Com a voluntari, serviràs de suport a les escoles 
bressol de la zona i a la casa d’acollida de 
nadons. Algunes de les tasques seran: 

• Ajudar els nens en el desenvolupament de les 
seves habilitats bàsiques de moviment.

• Cantar, ballar i jugar amb els nens.

• Ajudar en el desenvolupament de material 
didàctic i activitats creatives.

• Classificar i distribuir les donacions.

• Ajudar en projectes de reciclatge.

• Assistir l’equip en el desenvolupament de 
projectes especials que s’estiguin duent a 
terme, etc.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs en una casa per a voluntaris dintre 
del recinte de Butterfly. La casa és de nova 
construcció i està en molt bon estat. I tot i que 
és austera, compta amb totes les necessitats 
bàsiques. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa arrenca amb 3 dies a la ciutat de 
Johannesburg, on assistiràs a unes sessions 
d’orientació juntament amb els teus companys. 
Et sorprendràs amb l’hospitalitat de la seva 
gent, la diversitat del menjar i una sortida del 
sol inoblidable.

A més, aquest voluntariat et permetrà conèixer 
la ciutat de Pretòria i gaudir de tres dies 
fascinants de safari, tot això de forma opcional.

Poques experiències d’immersió cultural generen l’enriquiment personal que suposa un voluntariat. Després 
del seu èxit durant l’estiu del 2018, tenim el plaer de tornar a organitzar el programa que més somriures ens 
ha regalat: voluntariat a Sud-àfrica. El programa inclou tres dies d’excursions i activitats a Johannesburg, 
la ciutat més gran i poblada del país. 

Classes
Sense classes d’idioma.

Sortides
Madrid. Consultar connexions 
des d’altes aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor de vol (mínim deu 

alumnes).
• Programa descrit.
• Mitja pensió.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Excursions opcionals: safari 

(300 €) i excursió a Pretòria 
(20 €).

CARACTERÍSTIQUES

Grup

Molt més que un voluntariat.

Coneixeràs Johannesburg, 

i faràs un safari de tres dies!

Programa ofert en col·laboració amb:

De 16 a 19
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Classes
Sense classes d’idioma.

Excursions
Tres excursions de dia sencer 
durant l’estada.

Sortides
Madrid. Consultar connexions 
des d’altes aeroports.

El preu inclou
• Vol i taxes aeroportuàries.
• Trasllats a destinació.
• Monitor de vol (mínim deu 

alumnes).
• Programa descrit.
• Pensió completa.
• Assegurança mèdica i de 

responsabilitat civil.

El preu no inclou
• Taxa visat ETA (Electronic 

Travel Authorization).

CARACTERÍSTIQUES

Experiències

PREUS

Dates Setmanes Preu

05.07 - 04.08 4 3.400 €

Voluntariat a Sri Lanka
SRI LANKA

Residència

PROGRAMA
El voluntariat es desenvolupa a la ciutat de Galle, 
que podràs conèixer en detall gràcies a una 
visita de benvinguda per la zona. El programa 
inclou una gran diversitat d’accions, que et 
permetran diversificar el treball, desenvolupar-
te en entorns diferents i conèixer molta gent.

Treballaràs en una escola bressol en horari 
de matí i en un centre d’ensenyament a les 
tardes ajudant als més petits de la zona. A 
més, el programa de voluntariat es combina 
amb un altre tipus de missions. Està previst que, 
durant un dia, tu i la resta de voluntaris ajudeu 
en les tasques de neteja d’una platja. Aquesta 
campanya de neteja involucra molta gent que 
ajuda assíduament a treure les escombraries i 
el plàstic que arriba als arenals locals.

Un altre dels projectes en què participaràs serà 
el viver de tortugues. Allà netejaràs els tancs de 
les tortugues marines, les alimentaràs i tindràs 
cura de les que estiguin ferides.

ALLOTJAMENT
T’allotjaràs a la residència de l’escola. Compta 
amb habitacions compartides, jardí, àrea comú 
de descans, biblioteca, sala de jocs i menjador. 
A la terrassa del terrat, podràs assistir i relaxar-
te amb les classes de ioga que organitzen els 
voluntaris. 

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Durant el transcurs del programa tindràs tardes 
lliures per poder explorar la zona històrica de 
la ciutat o les platges. A més, comptaràs amb 
excursions inoblidables:

• Elephant Jeep Safari pel Parc Nacional 
Udawalawe. Aquest parc és un dels millors 
llocs del país per veure elefants salvatges.

• Caminades per Sinharaja, considerada per 
la UNESCO com una de les millors selves 
tropicals del món.

• Classe de surf a Sahana Beach.

Sri Lanka ha estat escollit com el millor destí per visitar el 2019, segons la popular guia de viatges Lonely 
Planet. I és precisament en aquest país on es desenvolupa la nostra altra proposta de voluntariat. Un 
any més seguim apostant per apropar els nostres participants a una realitat a partir de la qual poder 
aprendre, enriquir-se i arribar a una nova perspectiva del món.

Grup

Programa ofert en col·laboració amb:

De 16 a 21



99www.astonherencia.es

educació amb...

Aston Herencia

Completa la teva

Compromís social

ANY ACADÈMIC
(de 8 a 19 anys)

AU PAIR
(de 18 a 26 anys)

PROGRAMES UNIVERSITARIS
(a partir de 18 anys)

CURSOS A MIDA
(a partir de 17 anys)

COL·LEGIS I COL·LECTIUS

El compromís social representa una part molt important dels nostres valors 
com a empresa. Una bona mostra d’això és que Aston Herència compta amb 
una fundació pròpia, la Fundació Herència, a través de la qual promovem 
programes de desenvolupament en països com Sud-àfrica i Sri Lanka.

Addicionalment, Aston Herència col·labora amb l’organització 
Shamrock School, fundada l’any 2006 amb l’objectiu de donar 
oportunitats educatives i valors a nens nepalesos que van patir 
els estralls de guerres civils i catàstrofes naturals.



 

Altres acreditacions d’Aston Herencia són:

 

  

La organització 
Aston Herencia ha 

superat tots els 
estàndards de qualitat 

de l’organització 
de cursos d’estiu a 
l’estranger marcats 
pel CEIC, Club per a 

l’Educació Internacional 
de Qualitat.

Agència de viatges
CICMA 1875

/astonherencia

@astonherencia

@astonherencia

              OFICINES
BARCELONA · Numància, 73 - 2on B · 08029 - Barcelona · Tel.: 933 967 100

MADRID · Antonia Mercé 8 - 1er · 28009 - Madrid · Tel.: 914 360 030

MÀLAGA · P. Marítim Pablo R. Picasso 12, baixos 2 · 29016 - Màlaga · Tel: 633 152 747

LLEÓ · Alfonso V 3 - 1er Esq. · 24001 - Lleó · Tel.: 987 875 922

VALÈNCIA · Colón 22, 2on H · 46004 - València · Tel: 96 321 24 54

VITÒRIA · Edif. Ópera, San Prudencio 31, 1er-Of. 23 · 01005 - Vitoria-Gasteiz · Tel.: 945 231 821

           

                                 DELEGATS

Alcobendas  Raquel Cuesta Corallo   649 919 144
Amurrio   Nuria Ojembarrena  - A-Level Idiomas   945 393 360 
Andorra   Mercedes Led López   +376 341 813 
Aranda de Duero  Cruz Brogueras  - Servyfor Aranda   947 506 705 
Azcoitia  Usua Larrañaga  - Irving Academy   660 921 648 
Balears   Andrea Gomá   615 663 875
Barcelona  José Miguel Serra  - Aston School  933 967 101
Bilbao   Eugenia Marina   619 978 813
Burgos   Sergio de Rozas Barrio   680 585 140 
Cabrera de Mar English2Go    936 387 434
Càceres   María Dolores Pimienta Rojas   617 799 642 
Còrdova  Lourdes Rayego Castro   633 152 747 
Figueres   Corinne A. Silverston  - English Empordá  972 510 424 
Gijón   Senén Álvarez Feito   985 167 384 
Guadalajara  Virginia Verderás  - C. E. El Quijote   949 297 830 
La Bañeza   María Herminia López García   636 077 788 
La Corunya  Pino Sáenz-Díez Arbelo   639 154 313
Logronyo   Inma Bacaicoa  - Dtres C. de Estudios  941 245 760
Logronyo   Elena Alvariño  - Dtres C. de Estudios  941 226 124
Logronyo  Graciela Martínez Ocón   618 836 102
Logronyo  Verónica Hernández    667 439 851
Logronyo  Rocío Río Rivera    607 422 233
Madrid   Manuel Lafuente Pérez-Lucas   635 437 627 
Madrid   Sonsoles de Torres Ferrando  637 807 505
Miranda de Ebro  Caribe Academia de Idiomas   947 332 293 
Múrcia i Cartagena  Toya Díez Lorenzo    667 725 774 
Osca  Isabel Gómez Mériz    645 841 184 
Osca   Manolita Losfablos Cebollero   974 243 467 
Palència   Emiliano Pastor Gallinas   979 710 250 
Palència   Emi Aguado    659 273 163
Pamplona   Carla San Juan  - Viajes Azul Marino  948 227 322 
Pamplona   María del Carmen Barcos Navarro   948 267 104 
Reus   Sara Carbó  - Attic Centre d'Idiomes  651 115 846
Salamanca  María José Lozano Martín-Romo   626 926 401 
Sant Sebastià  Natacha San Juan    655 125 557 
Sant Sebastià  Natalia Espadas Peña    661 920 968 
Saragossa   Technical College   976 227 909
Saragossa   Francisco Bagüés   976 370 017
Sevilla   Amparo Añón Roig   603 572 827
Tres Cantos Rosy Milla  - Bluebird on Greenland  918 032 323 
Valladolid   Mar Frontela Hernández  696 366 636 
Valladolid   David Hernández  - Oxford Street  654 346 159
Villacañas  Mercedes Triguero  - Academia Make It 678 148 500
Villaviciosa  Francisco González Brevers   607 840 640 
Zamora   Teresa Tuda Alarcón    619 978 813 
Ziérbana   Begoña Temprano   699 945 625

Ara també tú pots formar part de la nostra xarxa de delegats!

hello@astonherencia.es  ·  www.astonherencia.es


