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PROGRAM	  DISCOVER	  LONDON	  per	  a	  joves	  de	  17	  a	  25	  anys	  

_	  15	  hores	  de	  classes	  amb	  professorat	  natiu	  
_	  Activitats	  socials	  per	  la	  tarda:	  	  

Xarrades	  amb	  els	  professors	  
	   Visites	  a	  llocs	  d’interès	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tertúlies	  amb	  el	  seu	  “	  Tea	  time”,	  etc.	  
_	  Tardes	  que	  no	  hi	  hagi	  Activitats	  socials	  com	  el	  programa	  diu.....	  descobrir	  Londres	  !!!	  
	  	  	  	  amb	  un	  ventall	  de	  visites,	  llocs	  per	  veure	  ,	  descobrir	  i	  viure!!!!	  Com?	  
	  
	  
	  	  	  	  	  DISCOVER	  LONDON	  

	   	   SEEING	  BUILDING 

	   	   WALKING	  ALONG	  AVENUES 

	   	   GOING	  INTO	  MONUMENTS 

	   	   SITTING	  IN	  THEATRE 

	   	   LISTENING	  MUSICALS 

	   	   VISITING	  ART	  GALLERIES 

	   	   SHOPPING	  IN	  GLAMOROUS	  SHOPS 

	   	   DRINKING	  IN	  ENGLISH	  PUBS	  
 
L’ESCOLA	  
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...	  
	  

	  

	  

	  



FAMÍLIA	  

Una manera de fer una immersió completa es el programa en família. Viure en una família 
anglesa permet endinsar-se en la cultura anglesa viure les seves costums i practicar l’anglès mes 
col·loquial.  
Les famílies estan degudament seleccionades pel col·legi i pel British Council, totes elles estan 
a prop del campus on podran anar caminant i si no és així, les famílies amfitriones portaran els 
alumnes al campus cada dia.  
Els alumnes dormiran, esmorzaran i soparan amb les famílies; Podran viure en una mateixa 
familia mes d’un alumne sempre que sigui de diferent nacionalitat, però també podran viure-hi 
dos alumnes de la mateixa nacionalitat sempre que els propis alumnes ho aprovin.  
 
 

LES	  CLASSES	  
 
Hi haurà un total de 15 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 de classe es farà un test de nivell i és lliurarà un certificat a final del curs. 
 
 
El programa inclou: 
 

• 15 hores de classes a la setmana. 
• Familia / Residencia  
• Activitats de tarda: visites a llocs d’interès cultural. 
• Activitats de vespre  cinema o si més no esta amb la família. 
• Excursió;  dia sencer cada dissabte   
• Excursió: de mig dia cada setmana 

           
PROFESSORAT	  ACOMPANYANT	  D’ENGLISH	  CENTRE	  
 
English Centre acompanyarà als alumnes i vetllarà en tot moment per tal que les activitats 
funcionin correctament i que cada alumne sigui respectat i respecti les normes per poder arribar 
a obtenir el màxim rendiment de l’estada, tot aprofitar tant l’experiència de conviure amb joves 
d’altres nacionalitats com de l’aprenentatge de l’anglès. 
 
      

  RESULTATS	  PERSONALS	  EN	  AQUEST	  TIPUS	  D’ESTADES	  
 

• Guanyes confiança en tu mateix 
• Coneixes un nou país i les seves costums. 
• Fas nous amics 
• Guanyes experiència 
• Millores el teu nivell d’Anglès en tots els àmbits, com? 
• Fent una immersió complerta d’una manera natural, espontània i ràpida  

	  
	  



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: 

 
• Assistir a la reunió del mes de Juny, on se’ls informarà sobre tot el referent al 

viatge, l’estada del curs, informació de les famílies, horaris, bitllets de vol, etc. 
• I haver fet l’últim pagament abans del dia de la reunió final. 

       (data de la reunió que se us informarà des del web, un mes abans de marxar) 
 
 
 
 
 
 
UNA BONA MANERA D’APRENDRE ANGLÈS RÀPIDA I EFICIENT ÉS, VIATJANT 
AL MATEIX PAÍS, CONVIURE AMB LA SEVA GENT I VIURE ELS SEUS 
COSTUMS. 
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CURS D’ANGLÈS A LONDRES ANGLATERRA 
 

 
PREUS PER L’ANY 2017 
 
INCLOU: 
 

ü  MITJA PENSIÓ DE DILLUNS A DIUMENGE EN FAMÍLIA 
 

ü 15 HORES DE CLASSES A LA SETMANA 
 

ü ACTIVITATS DE TARDA I VESPRE  
 

ü LLIBRES 
 

ü MATRÍCULA DEL CURS 
 

ü CERTIFICAT D’ESTUDIS 
 

ü ASSEGURANÇA 
 

ü EXCURSIONS  (dos per setmana) 
 

ü VIATGE D’ANANDA I TORNADA AMB AVIÓ DES DE BARCELONA  
 

ü TRANSFER (trasllat des de l’aeroport a la residència i família) 
 

ü BITLLET DE BUS LOCAL PER 2 SETMANES 
 

ü MONITORS ACOMPANYANTS DURANT EL VIATGE I L’ESTADA. 
 

 
DATES: 2 setmanes del 15 al 29  de Juliol  PREUS:  amb família  1.950€ 
   amb residencia 2.250€ 
 
1r PAGAMENT :    900€  EN EL MOMENT DE FER LA INSCRIPCIÓ  
2n PAGAMENT:    LA RESTA FINS EL DIA DE LA REUNIÓ FINAL. 
 
 
** CAL NOTIFICAR LA RESPOSTA COM MES AVIT MILLOR ** 
 
EL PREU DE L’ESTADA S’HA CALCULAT TENINT EN COMPTE QUE ES TRACTE D’UN GRUP. SI 
BÉ ES CERT QUE EL PREU VE CONDICIONAT PELS VOLS AMB AVIÓ, ÉS POSSIBLE QUE, 
UNA VEGADA COBERTES LES PLACES, HI HAGI VARIACIONS EN EL PREU O BÉ QUE NO HI 
HAGI PROU PLACES A L’AVIÓ. 
	  


