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PROGRAMA ANGLÈS A DUBLIN i  LONDRES, 2017 
 
ENGLISH CENTRE organitza el curs d’estiu per alumnes de 17 fins adults a les ciutats de 
DUBLÍN, IRLANDA i LONDRES, ANGLATERRA. 
Londres és una de les capitals del món dels negocis, les finances i centres culturals, i la seva 
influència en la política, educació, entreteniment, mitjans de masses, moda i art fan de 
Londres una de les majors ciutats globals. 
Londres té una població molt diversa, amb moltes cultures, religions i s'hi parlen a més de 
l'Anglès, més de 300 llengües! A més, té un ventall enorme de visites per fer i llocs per 
veure, descobrir i viure! 
 
Dublín és una de les destinacions més populars pels turistes i per aprendre d’idioma anglès. 
Es tracta d'un entorn urbà modern i cosmopolita. És un centre important de negocis, 
financer, comercial i d'oci, i reflecteix una ciutat segura i multicultural. La música, la cultura 
i l’art hi són presents a tot arreu. Al llarg de l’any s'hi troben centenars de festivals i concerts 
per a tots els gustos. Les galeries i museus de Dublín es troben prop del centre i a distàncies 
molt assequibles entre si. Dublín gaudeix de la millor arquitectura georgiana d’Europa. 
Esportivament, alguns dels millors camps de golf i pistes de carreres de cavalls del món es 
troben també a la capital irlandesa. 
 
EL COL·LEGI 
 
A Dublín, l’escola està emplaçada al mig de la ciutat, és l’escola més antiga del país. Està 
reconeguda pel departament Irlandès d’Educació i Ciència des del 1968. És una escola 
independent i familiar, el seu objectiu és oferir un producte d’alta qualitat i excel·lent servei 
al millor preu. Disposa d'un programa complet d’excursions i activitats socials, biblioteca, 
sales d'estudi privades, accés a Internet, Wi-Fi, entre altres. 
L’escola consta de 28 classes repartides en 3 plantes. 
 
L’escola de Londres és una escola per adults on es pot fer diferents programes d’anglès des 
de General English, Business, a programa d’arts etc. 
Situada a la zona 3 de Londres, on podreu trobar, cafeteries, cinemes, bars, pubs, botigues de 
tota mena!!! Es un barri amb molta activitat.  
A l’escola podreu  disposar de: wi-fi, Cafeteria; on podreu dinar i estar al temps de lleure, 
Zona enjardinada, còmoda i de relax, Sala d’ordinadors, etc... 
 
 
LES CLASSES 
 
Hi haurà un total de 20 hores de classes a la setmana durant el matí en grups reduïts, 
alumnes internacionals i professorat nadiu. Les classes consistiran en potenciar els tres 
apartats més importants per aprendre una llengua: speaking, listening and reading; és a dir: 
parlant, escoltant i llegint. 
El primer dia es farà un test de nivell per poder assignar els alumnes a un dels vuit nivells 
d’anglès que té l’escola. 
 



 
ALLOTJAMENT EN FAMILIA  

 
Allotjament en famílies  
 
Una de les maneres d’aprendre més sobre la gent d’Irlanda 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 cuidadosament seleccionades pels nostres oficials d’allotjament i totes les 
cases de la família 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 a la família. 
 
 
El programa inclou: 
  

• 20 hores de classes a la setmana, 
• Activitats de tarda i de vespre: Activitats Socials, esports, teatre, manualitats, visites 

culturals… 
• Allotjament pensió complerta de Dilluns a Diumenge. 
• Diumenges, activitats amb la família amfitriona. 

 
EXCURSIONS 
 
Tots els dissabtes excursions de dia sencer 
Excursió de mig dia un cop per setmana. 
Les excursions seran organitzades pels monitors i professors nadius. 
Excursions els dissabtes podran escollir si hi volen anar el preu es de 10€ 
 
 
INTERESSATS... QUÈ CAL FER? 
  
1r Pas: 
 

• Omplir el full d’inscripció 
• 2 fotos de carnet 
• Fotocòpia de DNI i passaport (compte no caduqui poc abans o durant el 

viatge!!!!) 
• pagar 900€ a compte en el moment de la inscripció. 

 
2n Pas:                                           

 
• I haver fet l’últim pagament un mes abans de marxar. 

  
 
 
UNA BONA MANERA D’APRENDRE ANGLÈS RÀPIDAMENT I EFICIENT ÉS, 
SENSE DUBTE, VIATJAR AL MATEIX PAÍS, CONVIURE AMB LA PRÒPIA 
GENT I VIURE ELS SEUS COSTUMS. 
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CURS D’ANGLÈS A DUBLIN o LONDON 

 
PREUS PER L’ANY 2017 ADULTS - INDIVIDUAL 
 
INCLOU: 
 

 
ü PENSIÓ COMPLETA DE DILLUNS A DIUMENGE EN FAMÍLIA 

 
ü 20 HORES DE CLASSES A LA SETMANA 

 
ü ACTIVITATS SOCIALS DE TARDA I VESPRE  

 
ü LLIBRES / MATERIAL 

 
ü MATRÍCULA DEL CURS 

 
ü CERTIFICAT D’ESTUDIS 

 
ü ASSEGURANÇA 

ü TRASNFER (1 viatge aeroport-familia) 

ü DESPESES D'ADMINISTRACIÓ 

 
 
 
 
 

 
PREUS:  2 SETMANES 3 SETMANES 4 SETMANES 
 
        1.310€                 1.760€       2.180€ 
 
      
 
  
 
1r PAGAMENT : 900€  EN EL MOMENT DE FER LA INSCRIPCIÓ  
2n PAGAMENT: LA RESTA FINS A UN MES ABANS DE MARXAR. 
 
 

** CAL NOTIFICAR LA RESPOSTA COM MES AVIAT POSSIBLE  ** 
 


