
De 13 a 17 anys Allotjament en família

Millora el teu anglès amb 11 dies
de total immersió lingüistica

Sigues l’únic hispanoparlant de la família, 
comparteix classes i activitats amb estudiants 
d’altres nacionalitats i gaudeix de l’autèntica 
Anglaterra a Newton Abbot. 

Newton
Abbot

11 dies

Per què escollir Newton Abbot?

Les classes s’imparteixen al Newton Abbot College Sixth Form, situat 
a la mateixa població, en un entorn molt segur i acollidor, on els 
estudiants gaudiran aprenent anglès amb classes que els professors 
adapten al seu nivell i interessos, facilitant l’aprenentatge.

A les classes els estudiants treballen en diversos projectes 
dinàmics. Aquestes activitats formatives capten el seu interès i 
els hi permeten millorar l’speaking i el vocabulari. 

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Escola i classes

Professors especialitzats en l’ensenyament
d’anglès a alumnes estrangers.

Únic hispanoparlant per família: utilitza l’anglès com a llengua        
vehicular en tot moment amb la família que t’acollirà. 

Campus Internacional: Coneix a estudiants d’altres països durant 
les classes i activitats. L’anglès et serà molt útil around the world! 

Activitats estrella:  Surf i Kayac! 

Newton Abbot és una petita ciutat de 25.000 habitants amb carrers 
per a vianants, parcs, jardins i edificis històrics plens d’encant, ideal 
per estudiants d’aquestes edats.

Descobreix l’espectacular regió de Devon, al sud-oest d’Anglaterra,  
i els fabulosos paratges del Parc Nacional de Dartmoor i visita ciutats 
com Exeter i Plymouth. 
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Allotjament
En aquest programa allotgem un únic hispanoparlant per família. Potser hi haurà 
estudiants d’altres nacionalitats. 

Les famílies d’aquesta zona són especialment atentes amb els estudiants, oferint 
una bona oportunitat per millorar l’anglès a nivell oral. 

Les famílies acullen els estudiants en règim de pensió completa, sent el dinar de 
migdia un pícnic facilitat per la família. 

El dissabte és un dia lliure que els joves poden aprofitar per passar-lo amb la família 
o quedar amb els seus amics a la ciutat, sempre que la família estigui d’acord.

Les famílies estan distribuïdes a una distància màxima de l’escola de 30/50 minuts 
en transport públic, pel que es facilita als joves la targeta de transport local.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College
Lessons at 6th Form College

Town Quiz & Bubble Football
Multisports

Pottery Workshop in Totnes
Visit to Dartmoor

Laser Tag in Battlefield Live Disco
Host Family Day

Full Day Excursion: Exeter or Plymouth

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

Activitats
Algunes d’aquestes activitats es desenvolupen amb monitors nadius.  

En aquest programa el dia en família és el dissabte, i les excursions es realitzen els diumenges, 
i es visita la ciutat de Exeter i/o Plymouth.Excursions

Surf a Bigbury Kayac al Riu

Bubble Football

Laser Tag

Tobogan Gegant d’Aigua Esports d’Equip

Taller de Ceràmica a Totnes

Reptes en Equip

Rugby

International Disco

Dodge Ball Archery

Orientació

Dates i preus El preu inclou

Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona.
Trasllats entre l’aeroport de destí i l’allotjament.
Allotjament en família en règim de pensió completa 
(dinar pícnic). Únic hispanoparlant per família.

Curs d’anglès (3 hores diàries de dilluns a divendres).
Excursions del diumenge.
Certificat d’assistència en finalitzar el programa.
Monitor acompanyant al grup durant els vols.
Material didàctic i pedagògic necessari pel curs.
Programa esportiu i cultural a càrrec dels monitors 
bilingües i algunes activitats amb monitors nadius.

DIES

11 D

DATES PREUS

15/07 - 25/07 1.855 €

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 20 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.
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