
De 13 a 16 anys 11 o 22 dies Allotjament en família

El programa més ben
valorat el 2019!

T’espera un estiu memorable a primera línia    
de mar amb un increïble programa d’activitats 
que inclou water sports com el surf! 

Tralee

El programa millor valorat pels pares i mares a les enquestes de                
satisfacció dels estudiants a l'estranger de 2019.

Contingut i metodologia formativa amb acreditació oficial de qualitat 
ACELS.

Tralee és la capital del comptat de Kerry i és una de les regions més 
boniques i conegudes de tot Irlanda, amb vistes al mar i a la muntanya.  

Gaudeix de la iniciació al surf a les millors platges del sud-oest del país. 

Aprèn la música i la dansa tradicional irlandesa.

Les classes es fan a l’escola CBS The Green, situada al centre de la 
població. Disposa d’excel·lents equipaments multimèdia i un ampli 
terreny esportiu propi. Les classes són funcionals i pràctiques,    
amb la finalitat que els estudiants aprenguin el màxim.

Professors especialitzats en l’ensenyament d’anglès a alumnes       
no nadius. 

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Per què escollir Tralee?

Escola i classes

Les classes d’anglès estan acreditades per ACELS 
(Accreditation and Coordination of English Language 
Services), un important valor afegit, ja que és la 
verificació oficial a la qualitat formativa atorgada pel 
govern d’Irlanda. 

Aquest consell Consultiu d’Anglès va ser format el 1969 
sota la tutela del Departament Irlandès d’Educació i 
Ciència amb l’objectiu de garantir els estàndards de 
qualitat de les escoles privades dedicades a                   
l’ensenyament de la llengua anglesa.

Classes 
d’anglès

acreditades per
ACELS
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Allotjament
Els estudiants s’allotgen amb famílies d’acollida encantadores que gaudiran 
passant moltes estones parlant amb ells.  
Allotgem a dos dels nostres estudiants hispanoparlants a cada família, i la llengua 
vehicular serà sempre l’anglès. 
Les famílies acullen els estudiants en règim de pensió completa, sent el dinar de 
migdia un pícnic facilitat per la família. 
El diumenge 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 hi estigui 
d’acord. 
La distància màxima entre l’escola i les famílies és de 30 minuts i els desplaçaments 
necessaris es faran a peu o amb el cotxe de la família, que portarà als estudiants 
sempre que sigui possible.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green
Lesson at CBS The Green

Treasure Hunt & Museum
Irish Culture Music & Dance

Water Sea Sports
Art & T-shirt prints

School Film Disco
Full Day Excursion: Cork, Killarney or Dingle

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

El dissabte és el dia d'excursió i podran conèixer alguna de les ciutats més importants com:
Cork, Killarney i/o Dingle.Excursions

Activitats
Water Sports (Inflables d’aigua/Kayak/Bodysurf ) Multisports (Futbol/Rugby)  Irish Sports (Hurling / Gaelic Football

Taller d’Estampació de Samarretes CinemaMúsica i Dansa Tradicionals Irlandeses

Visita al Parc Aquàtic Aquadome Bowling Talent Show Dog Races Disco

Cerca del Tresor

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).
Curs d’anglès ACREDITAT PER ACELS                                            
(3 hores diàries de dilluns a divendres).

Excursions del dissabte.
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.

DIES DATES PREUS

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 20 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

11 D

11 D

22 D

02/07 - 12/07

13/07 - 23/07

02/07 - 23/07

2.006 €

1.956 €

2.779 €
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