
Per més informació:
www.claretbarcelona.cat 
espai.cultura@claretbarcelona.cat

HAVE FUN
LEARN ENGLISH
LIVE WITH NATIVE FAMILIES
MAKE INTERNATIONAL FRIENDS

Del 29 de Juny al 13 de Juliol

L’escola d’idiomes UK College of English utilitza 
aquestes instal•lacions per la realització d’estades 
internacionals degut a les seves excel•lents 
característiques.

Les classes es realitzaran a l’escola privada 
Godolphin School (Milford Hill, Salisbury 
SP1 2RA), molt a prop del centre de Salibsury. 

INTERESSATS RETORNAR 
BUTLLETA A CONSERGERIA

Aula de 1r Batxillerat B
Divendres 22 novembre - 18:30 h.

REUNIÓ INFORMATIVA:

INSTAL·LACIONS

UK College of English està acreditada pel British 
Council per l’ensenyament de l’anglès al Regne Unit.

BARCELONA

Col· legi
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l A nois i noies de 2n d'ESO a 1r Batxillerat.  
l Joves responsables, autònoms i motivats, amb ganes 

d’aprendre i de millorar el seu nivell d’anglès. 
l Oberts a adaptar-se a noves cultures, tradicions i 

costums. _________________________________

Curs: ______________________________

Nom alumne: _________________________

Data naixement: _______________________

Adreça electrònica: _____________________

Nom pare: ___________________________

Nom mare:  __________________________

E-mail pare:  __________________________

E-mail mare:  _________________________

Telèfon pare: _________________________

Telèfon mare: _________________________

Assistiré a la reunió del 22 novembre a les 18:30 h

El viatge es podrà realitzar amb un grup de 12 alumnes 
mínim. S'acceptaran com a màxim 25 sol·licituds.

l Activitats al vespre/nit entre setmana. 

l Monitors i professors nadius tant a les classes com a 
les activitats.

l Estada amb família i pensió completa.

l Tiquets autobús.
l Activitats culturals i/o esportives cada tarda.

l Trasllats de l’aeroport. 

l Professors del Col·legi Claret acompanyant els 
alumnes en tot moment.

l Vol d’anada i tornada. 

l Excursions de dia sencer de dissabte i diumenge. 
l Excursions curtes entre setmana. 

l Curs i assegurança a l’estranger de dues setmanes.

l Conviure amb una família anglesa durant dues 
setmanes.

l Classes d’anglès per reforçar i ampliar el seu nivell.
l Contacte amb altres cultures, tradicions i costums.

l Poder viure una experiència enriquidora.

l Curs d’anglès a l’estranger.
l Professors nadius. 

l Immersió lingüística.

l Allotjament i pensió completa amb famílies locals.

l Excursions a destins com Londres i Stonehenge.

l Preu final = 1.850€ per ALUMNE.

A QUI VA ADREÇAT? QUÈ INCLOU?

QUÈ S’OFEREIX ALS ALUMNES?

EN QUÈ CONSISTEIX? PRESSUPOST TOTAL
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