Exmouth, Exeter, Torquay,
Plymouth, Cambridge, Ipswich
01/07/18 – 15/07/18
15/07/18 – 29/07/18

carmemolist@vedruna.cat

1.400 € + 250 € = 1.650€
Amb motxilla: 1670 €
Programa + vol = Preu total per 30 persones
+ Excursió a Londres amb nit en hotel (arribada o sortida)

Devon:
És considerat un dels comtats més bells de Gran Bretanya. Molts britànics decideixen viure en Devon pels
seus paisatges pintorescs, clima suau, ciutats històriques i pobles típics.
Per a l'estudiant estranger Devon ofereix tot el que s'espera d'Anglaterra. Comparat amb les grans urbs del
Regne Unit, el sud-oest del país encara conserva els tradicionals conceptes anglesos d'amabilitat i educació.

Torquay: Torquay té una població d’uns 65.000 habitants i és un dels pobles més turístics de Gran
BretanyaAgatha Christie va passar la major part de la seva vida en aquesta ciutat que en l'actualitat és seu de
nombroses companyies cinematogràfiques. Escola: The Riviera.

Exmouth: Té uns 30.000 habitants i gaudeix d'un entorn privilegiat. Es troba situada a la desembocadura del

Riu Exe al Canal de la Mànega (d'aquí el seu nom). En Exmouth tot està relativament a prop i per això els
alumnes poden anar i venir a l'escola a peu amb total seguretat (o amb autobús 5 o 10 minuts).Escola:
Mountlands School.

Plymouth: La ciutat, que té més de 250.000 habitants, és la segona urbs més gran del sud-oest d'Anglaterra
(després de Bristol). Té la base naval més important del Regne Unit. Es troba a la costa entre la
desembocadura de dos rius, el Plym i el Tamar, la frontera natural entre Devon i el comtat de Cornualles.
Escola: Suzanne Sparrow.

Exeter: Exeter, amb una població de 115.000 habitants, és travessada pel Riu Exe (d'aquí el seu nom), el qual

desemboca al Canal de la Mànega a 15 quilòmetres de distància a la localitat de Exmouth. A causa del seu
entorn històric i natural la ciutat ofereix molts racons amb encant i singular bellesa. Escola: Globe English
Centre

Cambridge: és una antiga ciutat universitària. Es troba aproximadament a 80 quilòmetres de Londres. La

seva fama es deu a la Universitat de Cambridge, el cor de la capella de King's College i la Biblioteca de la
Universitat. D'acord amb La ciutat, al 2011, tenia uns 125.500 habitants (dels quals 22.153 són estudiants).
Ipswich: és un municipi del Regne Unit, que pertany al comtat de Suffolk, del qual n'és la capital. Aquesta
ciutat portuària, situada a prop de l'estuari del riu Orwell, va ser un punt de sortida de colons cap a Amèrica
que van fundar algunes ciutats de Nova Anglaterra, Té una Població de 133.384 habitants

Les Famílies Angleses d’aquestes ciutats
Com a part d'una experiència autènticament “British” els alumnes conviuen en una llar britànica. Les famílies
angleses són inspeccionades regularment per l'escola i pels controls de qualitat de les agències. Les famílies
són una part fonamental del programa. A casa, l'estudiant gaudirà d'una oportunitat única de perfeccionar el
seu anglès afrontant situacions quotidianes en les quals necessitarà esforçar-se per entendre i ser entès.

Fun in the Sun!
- Dia 1/07 Arrival:
 Aeroport de sortida: punt de trobada per a alumnes i professors
 Vol amb destinació al Regne Unit
 En l'aeroport de destí hi haurà un representant de Braden English esperant
al grup
 Trasllat en autocar privat a l'escola on estaran esperant les famílies
angleses assignades
 La família anglesa ve al lloc establer a recollir l'alumne assignat.

2 setmanes d’Immersion Programme dilluns a divendres:






Comencen les classes d'anglès. Cal recordar la “puntualitat britànica”!
Descans de 30 minuts
Continuen les classes
Dinar (packed lunch)
Activitats culturals i esportives a la tarda: tour de reconeixement de la
ciutat, visites a llocs d’interès, activitats esportives...
 Tornada a casa
S'organitzen almenys 2 “evening” activitats 19:00 – 21.30

Excursions de cap de setmana acompanyats sempre per monitors i
professors Vedruna acompanyants.
Day 15 - Departure:
 La família anglesa portarà a l'alumne al punt de trobada per a la sortida
 Trasllat en autocar privat a l'aeroport de Regne Unit. Vol de retorn a casa

EL PREU INCLOU:
•

Vol d’anada i tornada
Trasllats des de l'aeroport del Regne Unit fins a les escola i viceversa

•

15 dies/ 14 nits d'estada amb famílies britàniques

•

Esmorzars, dinars (packed lunch) i sopar.

•

15 hores setmanals d'anglès amb professors nadius (3 hores per dia)

•

5 tardes d'activitats + 1 o 2 activitats de “evening” cada setmana

•

Material escolar i certificat d'aprofitament

•

Un professor acompanyant per cada 15 alumnes

•

Assegurança mèdica i de repatriació

•

Excursió a Londres amb nit en hotel pels qui van a UK.

•

El pagament del bitllet no és reemborsable.

Quan disposem dels fulls de reserva es faran els grups i es notificarà a cada família l’escola i població a
Servei
la qual anirà el seu fill/a. També se’ls enviarà el número de compte i els terminis per a fer el pagament
a l’agència que ens ho gestiona. És molt important fer-ho el dia que consta per a cada termini. Moltes
gràcies!

Calendari de Pagaments:
29/01/18

370€ 1r termini + motxilla

26/02/18

350€ 2n termini

26/03/18

350€ 3r termini

29/04/18

300€ 4t termini

27/05/18

300€ 5è termini

Gratuït de Reserva de Vol:
•

Vol Barcelona – Regne Unit –Barcelona

•
Preu estimat d'anada i tornada 250 € (incloent-hi una maleta per facturar de 15 kg per
alumne).
El pagament del bitllet no és reemborsable.

Quan disposem dels fulls de reserva es faran els grups i es notificarà a cada família l’escola i població a la
qual anirà el seu fill/a. També se’ls enviarà el número de compte i els terminis per a fer el pagament a
l’agència que ens ho gestiona. És molt important fer-ho el dia que consta per a cada termini. Moltes
gràcies!

