
         
 
 
                                                   C/ Jacint Verdaguer, 1 · 25430 Juneda (Lleida)   973 151346  // 619792469 
            www.dolorstutusaus.com     dolors@dolorstutusaus.com  
 

PROGRAMA  D’ANGLÈS PER ALUMNES D’ 11 A 17 ANYS  
 

A LA CIUTAT DE CANTERBURY ANGLATERRA 2020 
 

ENGLISH CENTRE organitza el curs d’estiu per alumnes  d’11 a 17 anys a la ciutat de 
CANTERBURY, ANGLATERRA 
 
Dies; del 30 de Juny al 7  de Juliol; una setmana 
         del 30 de Juny al 14 de Juliol; dues setmanes  
         del 30 de Juny al 21 de Juliol; per 3 setmanes  
 
Canterbury – situada al sud-est d’Anglaterra amb 60.000 habitants aproximadament. 
Es una ciutat universitària, murallada i medieval amb museus, restaurants, pubs, galeries 
d’art i un ventall d’activitats per a totes les edats. És una ciutat molt activa i famosa per la 
seva catedral i història. 
 
EL COL·LEGI (CAMPUS UNIVERSITARI) per a estudiants d’ 11 a 17 anys 
 
Descripció del centre universitari 
El campus de Canterbury és a 5 minuts de distància del centre de la ciutat. És dins la zona 
Universitària.  
Dins el campus hi ha els edificis que fan de dormitoris, (residència) on hi ha habitacions 
individuals i dobles, banys dins de les habitacions, zones comuns on podran compartir les 
estones de lleure amb sofàs i televisió, el menjador on tots els estudiants del campus faran 
els àpats corresponents, les classes completament equipades i els edificis poliesportius per a 
fer les activitats. 
La residència consta de seguretat les 24 hores. 
Targetes individuals per entrar a les habitacions 
Accés a internet 
Neteja d’habitacions diària 
 
El programa inclou; Classes, esport; (tennis, bàsquet voleibol, futbol) dansa, i teatre. Sempre 
amb monitors professionals i nadius. 
 
LES CLASSES 
 
Tots els alumnes assistiran a classes d'anglès: gramàtica, comprensió escrita i oral, 
conversació i escriptura. Es potenciarà principalment la parla de l’anglès. 
Hi haurà 20 hores de classes a la setmana 
Les classes seran amb alumnat internacional amb alumnes de França, Polònia, Xina, 
Rússia, Itàlia, etc!  i sempre amb professorat nadiu. 
El primer dia es farà un test de nivell per poder assignar els alumnes a un dels  nivells 
d’anglès que té l’escola. 
Al final del curs se’ls lliurarà un diploma de l’escola. 
 



 
ALLOTJAMENT EN FAMÍLIA 
 
Una de les maneres d’aprendre més sobre la gent, els seves costums i fer una immersió de 
l’anglès és viure en família. La vida familiar és informal, i la gent és molt acollidora, 
amable, i així  tindreu l’oportunitat de practicar el vostre anglès. 
Les famílies són curosament seleccionades pels nostres oficials d’allotjament i totes les 
cases de les famílies han estat visitades i aprovades pel col·legi. 
L’esmorzar i el sopar el faran amb la família i el dinar a l’escola. El cap de setmana serà 
pensió completa amb la família. 
Els alumnes podran compartir família amb estudiants de diferent nacionalitat, només 
podran estar junts de la mateixa nacionalitat si les dues bandes ho confirmem.  
 
EL PROGRAMA INCLOU: 
 

• 20 hores de classes a la setmana. 
• Activitats de tarda: activitats Socials, esports; (tennis, balls anglesos, futbol, tennis 

taula, Basket ball, etc) teatre, manualitats, visites culturals… 
• Activitats de vespre: disco, kareoque, talent show, etc. 
• Allotjament pensió completa de dilluns a diumenge, tant en família com en 

residència. 
• 1 Excursió d’un dia sencer per setmana, (Londres i Oxford) 
• 2 excursions de migdia per setmana. 

 
 
INTERESSATS... QUÈ CAL FER? 
 
1r Pas: 
 

• Omplir el full de la inscripció 
• 1 fotos de carnet 
• Fotocòpia de DNI i passaport (Compte! que no caduqui poc abans o durant el 

viatge!!!!) 
• Pagar 800€ a compte en el moment de fer la inscripció. 

 
2n Pas:                                           

 
• Fer l’últim pagament un mes abans de marxar o bé el dia de la reunió final 

 
 
UNA BONA MANERA D’APRENDRE ANGLÈS RÀPIDAMENT I 
EFICIENTMENT ÉS, SENS DUBTE, VIATJAR AL MATEIX PAÍS, 
CONVIURE AMB LA PRÒPIA GENT I VIURE ELS SEUS COSTUMS. 
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CURS D’ANGLÈS A LA CIUTAT DE CANTERBURY  ANGLATERRA 
 
 
  PREUS PER L’ANY 2020 AMB GRUP (D’ 11 A 17 ANYS) 
 
  INCLOU: 
 

ü PENSIÓ COMPLETA DE DILLUNS A DIUMENGE EN FAMÍLIA  O RESIDÈNCIA 
 

ü 20 HORES DE CLASSES A LA SETMANA 
 

ü ACTIVITATS SOCIALS DE TARDA I VESPRE 
 

ü EXCURSIÓ D’UN DIA SENCER; Londres, Cambridge i Oxford 
 

ü 2 EXCURSIONS DE MIG DIA. A llocs d’interès de la zona 
 

ü LLIBRES / MATERIAL 
 

ü MATRÍCULA DEL CURS 
 

ü CERTIFICAT D’ESTUDIS 
 

ü ASSEGURANÇA 
 

ü BITLLET DE VOL 
 

ü TRANSFER, (aeroport – campus) 
 

ü PERSONAL ACOMPANYANT D’ENGLISH CENTRE 
  
 
      PREU 1 SETMANA; del 30 de Juny al 7 de Juliol      1.200€ amb família i residència  
                                
 
       2 SETMANES; del 30 de Juny al 14 de Juliol       1.900€ amb família i residència 
                                                                     
 
                3 SETMANES; del 30 de Juny al 21 de Juliol         2.600€ amb família i residència        
 
 
1r pagament 800€ en el moment de fer la inscripció. 
2n pagament fins al dia de la reunió final a un mes abans de marxar. 
 
 
 CAL NOTIFICAR LA RESPOSTA COM MÉS AVIAT POSSIBLE PER QÜESTIONS DEL VOL I   
 DISPOSICIÓ DE LES FAMÍLIES. 

 
 


