ESTIU A DUBLIN 2018
DEL 4 DE JULIOL AL 18 DE JULIOL

EDATS
De 13 a 17 anys.

DUBLIN, IRLANDA
Situada entre el mar i les muntanyes, Dublín té més de 1.000
anys d’història. Una ciutat viva i alegre amb molta activitat
comercial i cultural als seus carrers durant tot l’any, fent-la
ideal per a la pràctica d’esports i activitats d’oci.

L’ESCOLA
Acreditada i reconeguda per diferents organismes
internacionals, l’escola ofereix un ensenyament d’altíssima
qualitat.
El programa té lloc a un col·legi irlandès localitzat a un zona
residencial tranquil·la i que compta amb totes les
instal·lacions necessàries per al desenvolupament del
programa.
Escoles: Mount Temple o St.Paul´s.
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ALLOTJAMENT

CLASSES

Famílies: Seleccionades amb molta cura, on l’alumne
compartirà l’habitació amb un altre estudiant
internacional.

El programa inclou 20 lliçons setmanals en grups
internacionals. Cada estudiant serà ubicat al nivell
corresponent una vegada realitzi la prova de nivell, que es
realitzarà el primer dia d’assistència al centre acadèmic.

El règim alimentari és de pensió completa i l’alumne rebrà
un títol de transport local per als seus desplaçaments.

Els grups tenen un màxim de 15 estudiants internacionals.
Cada lliçó equival a 45 minuts reals de classe.
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ACTIVITATS I EXCURSIONS
El programa inclou una gran varietat d’activitats esportives i culturals, incloent-hi una excursió de mig dia per setmana
per visitar els llocs més emblemàtics de Dublín, i una excursió de dia complet cada dissabte. Dos dies per setmana es
realitzarà una activitat internacional després del sopar.

EL PREU INCLOU:
Bitllet d’avió des de i cap a Barcelona
20 lliçons d’anglès en grups internacionals
Prova de nivell
Trasllat des de i cap a l’aeroport de Dublín
Allotjament en família (únic castellanoparlant)
Pensió completa
Targeta de transport local
Material acadèmic
4 activitats de tarda per setmana
1 excursió de dia complet per setmana
2 activitats per setmana després del sopar
Assegurança privada d’assistència i accidents amb

MONITORS

cobertura il·limitada.

S’inclou plaça per a 1 monitor per cada 15 alumnes:
allotjament, pensió completa, activitats, trasllats,
assegurança d’assistència i accidents.

Assegurança de cancel·lació
Certiﬁcat ﬁnal del programa
Assistència telefònica 24 hores/7 per a incidències
Gestió del programa

DATES
Juliol: del 4 al 18 de juliol

Aportació de 40 € per alumne per al professor
acompanyant
Reunions de pares
Carpetes ﬁnals informatives per als alumnes i per al
monitor acompanyant.

ACOMPANYEM ELS NOSTRES ESTUDIANTS PERQUÈ ACONSEGUEIXIN ELS SEUS
SOMNIS A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ I LES EXPERIÈNCIES.
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