
Classes i activitats amb estudiants d’altres nacionalitats. 

Malta, antiga colònia britànica, és un destí mediterrani ideal per 
estudiar anglès i gaudir d’idíl·liques platges d’aigües cristal·lines. 

És també un dels bressols de la civilització, un lloc per descobrir 
7.000 anys de fascinant història, on es troben les estructures més 
antigues del món construïdes per l’home.

Activitats molt refrescants: platja, parc aquàtic, passeig en vaixell      
i visites La Valletta i a les illes de Gozo i Comino. 

Malta és una destinació diferent i amb molt d’encant per aprendre 
anglès a Europa.  

Per què escollir Malta?

Anglès a l’increïble illa de Malta

Platges de postal, un important llegat històric i 
el seu clima càlid converteixen aquest país en 
una destinació ideal per aprendre anglès 
durant l’estiu. 

Malta

Les classes s’imparteixen a l’escola EEC School, molt ben 
ubicada a St Gwann, ben a prop dels principals carrers de 
botigues i cafeteries. 

L’especialitat de l’escola és “English as a Foreign Language”,   
és a dir, l’ensenyament de la llengua anglesa a estudiants      
no nadius.

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres, compartides 
amb estudiants d’una altra nacionalitat.

Grups de màxim 15 estudiants.

Escola i classes

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

De 13 a 17 anys 15 dies Allotjament en família

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



Allotjament
Els estudiants s’allotjaran amb una família local, la millor manera de practicar 
anglès i conèixer noves cultures. 

A cada família hi allotgem dos hispanoparlants, és possible que la família tingui  
també estudiants d’una altra nacionalitat a casa. 

Les famílies acullen els estudiants en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar).          
El dinar es fa a la cafeteria de l’escola, excepte els dies d’excursió que serà un    
dinar pícnic.

Les famílies estan distribuïdes en un radi de màxim 30/35 minuts caminant fins a 
l’escola. En cas de trobar-se més allunyades, facilitem la targeta de transport 
públic local a l’estudiant. 

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre

Visit to La Valletta
Aqua Park

Visit to Medina & Ta’Qali
Harbour Cruise
Visit to Comino

Full Day Excursion: Popeye Village
Full Day Excursion: Mellieha Beach

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

Els dissabtes i diumenges s’organitzen excursions i visites a les platges més turístiques:  
Popeye Village i l’illa de Gozo en vaixell i tindran temps lliure a platges com Mellieha Beach      
o Golden Sands.

Excursions

Activitats
Parc Aquàtic Activitats a la Platja Bowling Visita La Valletta capital de l’illa Visita Medina (Ciutat Medieval)

Viatge en Vaixell a l’Illa de Comino Visites Culturals per l’illa Shopping Festa de Comiat

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 mitja pensió         
(dinar a la cafeteria de l’escola).

Curs d’anglès (3 hores diàries de dilluns a divendres).
Excursions del dissabte i 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.

DIES DATES PREUS

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

15 D 05/07 - 19/07 2.385 €
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