
Immersió total: sigues l’únic
hispanoparlant de la família

Vols aprofitar cada moment per millorar el teu 
anglès? A Carlow, Irlanda, seràs l’únic 
hispanoparlant de la família amb la que 
t’allotjaràs, i assistiràs a classes d’anglès amb 
professors nadius.

Carlow

Únic hispanoparlant per família.

Classes d’anglès amb professors nadius experts.

Gaudiràs d’un complet programa d’activitats a càrrec de monitors 
nadius, que animen als estudiants a parlar anglès en tot moment durant 
les activitats i les sortides.

En algunes activitats comptaràs amb el suport de monitors local per 
ajudar-te a millorar el teu anglès més ràpidament.

Carlow està situat al sud-est d’Irlanda, a només 84 km de Dublín, ciutat que 
visitaràs durant la teva estada.  Learn English and have lots of fun too!

Per què escollir Carlow?

De 13 a 17 anys 22 dies Allotjament en família

Les classes es fan a la Presentation School, situada al centre                
de la població i ofereix a més d’aules ben equipades, teatre,             
sala d’informàtica, sala de jocs, camp de futbol, camp de                
bàsquet i gimnàs. 

Professors especialitzats en l’ensenyament d’anglès a alumnes 
estrangers, que fan les classes molt dinàmiques, centrades en la 
fluïdesa, el vocabulari i el treball en grup.

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Escola i classes

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

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Allotjament
A Carlow t’allotjaràs amb una família local en la que seràs l’únic hispanoparlant.                 
Es tracta de l’oportunitat ideal per continuar millorant el teu anglès. 
Les famílies de Carlow destaquen per ser especialment atentes i acollidores,                      
interessant-se per les necessitats dels joves i per fer-los sentir còmodes en tot moment.  
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. 
Les famílies estan distribuïdes per tota la població i l’entorn: Ballinabranna o
Castledermot, entre d'altres. Els estudiants que s’allotgin més a prop de l'escola hi 
podran anar caminant, mentre que els que es trobin més allunyats es desplaçaran en 
transport local.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School
Lessons at Presentation School

Recycle Wars
Arts of Drama

Cookery
X-Factor

Self-Defence Disco
Full Day Excursion: Dublín or Kilkenny

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:
Dublín i/o Kilkenny. Excursions

Activitats
Laser Tag Recycle Wars Jocs de pistes a Woodland Adventure Activitats d’Aventura (Tirolina i Ponts de Cordes)

Taller de Cuina Irish Dance Karaoke Art WorkshopEsports Gaèlics

X-Factor Disco

Esports d’equip (futbol, bàsquet i hockey)

Cinema Rugby Workshop Volleyball Shopping Bowling

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 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

22 D

DATES PREUS

06/07 - 27/07 3.195 €

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.
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