English for families
Aquest és un programa combinat de classes d’anglès i lleure per a tots els membres de la família. Les es- coles
organitzen cursos d’anglès a l’estiu per a nens, joves i adults. Els matins tothom assisteix a classes d’anglès
mentre que a la tarda s’ofereixen uns interessants programes culturals i de lleure per a participants de totes les
edats. Aquestes activitats són sempre opcionals i la família pot optar per assistir només a classe i organitzar-se el
temps lliure al seu aire. Per als adults, també es pot fer un programa de classes més intensius .Organitzats
principalment a l’estiu. Diferents opcions d’allotjament. Us presentem 3 opcions, però en tenim més!

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les escoles tenen programades una sèrie d’activitats culturals i de
lleure per a totes les edats. S’organitzen cada tarda, després de dinar.
També hi ha algunes activitats de vespre (joves) i excursions els
dissabtes. Aquestes activitats són opcionals, encara que són una
bona oportunitat per a fer una mica de turisme i, sobretot, per a fer
vida social amb els demés companys de classe (en anglès!). Algunes
activitats són comunes per a pares i fills i d’altres són diferents.
També es pot optar per contractar aquestes activitats per un
període concret i no per a tot el curs.

ALLOTJAMENT
L’allotjament habitual és en apartaments i cases de vacances que les
escoles posen a disposició del les famílies. Opcionalment, també es
pot optar per allotjar-se amb una família irlandesa (no recomanable
per a famílies molt nombroses).

VIATJAR A IRLANDA
La responsabilitat de la organització del viatge és de l’estudiant. A
TURAS LANGUAGE & TRAVEL us podem orientar sobre les millors
combinacions.
Algunes escoles amb què treballem:

KILLARNEY SCHOOL OF ENGLISH

www.ksoe.com
Escola ubicada a la ciutat de Killarney (14.000 hab.), a l’oest d’Irlanda.
Tenen molts anys d’experiència i un professorat molt professional.
Situada a una de les zones més espectaculars d’Irlanda.
Els nens i nenes ( a partir de 4 anys) i els seus pares assisteixen a
classe als matins en el mateix l’edifici de l’escola. Els més grans (1217), estudien a l’institut de la ciutat amb joves d’altres nacionalitats.
Els cursos es poden iniciar qualsevol dilluns a partir de finals de juny
i tot el juliol i l’agost per un mínim de 2 setmanes.

CLASSES

Adults: Classes d’anglès en grups reduïts i un
tractament totalment personalitzat. Des de nivell
‘Elementary’ fins a ‘Advanced’.

ACTIVITATS
De dilluns a divendres de 2 a 5 i una excursió de
tot el dia els dissabtes.

PREUS

Es fan 3 hores de classe cada matí, de dilluns a divendres. L’objectiu
SERVEI
PREUS
principal de les classes, en tots els casos, és millorar les habilitats
300€ / persona
OPCIÓ 1: Només classes
comunicatives dels alumnes.
i setmana
Nens: Els nens i nenes es divideixen en grups diferents en funció de l’edat.
S’estableixen els següents grups: De 4 a 6 anys / De 7 a 9 anys / De OPCIÓ 2: Classes + Activitats de lleure 450€ / persona
i setmana
10 a 12 anys
El contingut de les classes s’orienta a treballar la comunicació, fent OPCIÓ 3 (ADULTS): Classes en grup al 500€ / persona
matí i classes particulars a la tarda
i setmana
servir el joc i la creativitat dels alumnes. Jocs, cançons, manualitats,
(1 h. diària).
són els elements utilitzats per a estimular la participació dels nens i
la millora del seu vocabulari i de les seves aptituds de comunicació en Allotjament amb família
200€ / persona
Pensió completa amb esmorzar, dinar i setmana
anglès. Grups reduïts.
fred (es dina a l’escola) i sopar.
Joves: Els estudiants comparteixen classes i activitats amb joves Tota la setmana.
d’altres nacionalitats. Es fa un test de nivell per a situar l’estudiant
a partir de
Allotjament en cases/apartaments
500€ / setmana
en el grup més adequat. Professorat titulat i amb experiència en el
En tots els casos, inclou el transport de l’allotjament a l’escola.
tracte amb adolescents de diferents nacionalitats.

The Slaney Language Centre (WEXFORD)

www.wexford-language.com

DONEGAL LANGUAGE SCHOOL (Bundoran, CO. Donegal)
www.donegallanguageschool.com

L’escola de Wexford (19.000 hab.) està ubicada a les
afores de la ciutat, en un bonic edifici al mig de la
natura. És una escola petita, amb un personal molt
amable i experimentat. Els grups són molt reduïts,
i el tracte excel·lent i personalitzat. Hi ha molta
diversitat d’estudiants. Wexford és una petita
ciutat al sud-est d’Irlanda, ideal per a explorar
aquesta zona de l’illa. Té molt a oferir però està
fora dels circuits turístics més importants.
A l’escola de Wexford treballen amb pares i mares
(o avis) i nens de 6 a 15 anys. A partir de finals de
juny.

CLASSES
Les classes s’organitzen tots els matins de 09.30
a 13.00. Tant els pares com els fills fan les classes
en el mateix edifici, en zones separades. Els adults
són distribuïts en nivells a partir d’un test que es fa
prèviament. Des de ‘Elementary’ fins a ‘Advanced’.
Els nens es separen segons l’edat (Cool Kids 6-10;
Keen Teens 11-15) i els seus coneixements d’anglès.

Escola situada a Bundoran, una petita població costanera de la
costa nord d’Irlanda (2.000 hab.). Destinació de turisme local amb
unes platges espectaculars per a la pràctica del surf. També
possibilitat de fer hípica, senderisme i d’altres activitats. Escola
petita, molt professional i amb 25 anys d’experiència. Accepten
nens i nenes a partir de 8 anys. Disponible només a l’agost.

CLASSES
L’escola és un preciós edifici a tocar del mar. Nens, joves i adults
van a classe al mateix edifici. 15 hores setmanals, normalment al
matí. Test de nivell previ a l’inici de les classes. S’estableixen tres
grups per edat que, alhora, es reparteixen segons el seu nivell
d’anglès: De 8 a 11 anys / De 12 a 17 / A partir de 17

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Bundoran és el lloc ideal per a la pràctica del surf. A més, l’escola disposa d’una hípica pròpia i també organitza activitats de senderisme.
activitats de per a nens i joves: Surf, Horse-riding, Multi-activity.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
L’escola ofereix, a més, un complert programa
d’activitats de forma opcional. No tenen cap cost
quant a organització, i només s’ha de cobrir el cost
del transport o l’entrada quan sigui necessari.
Hom s’inscriu lliurement a aquelles activitats que li
semblin interessants. Excursions a veure foques,
visites a parcs temàtics, etc.

ALLOTJAMENT

activitats per a adults: Surf, Horse-riding, Hill Walking (senderisme).
Les activitats es contracten independentment de les classes. Es pot
optar per fer activitats només una setmana, fer-ne només uns dies,
o bé contractar activitats pels nens/joves i no pels adults.

ALLOTJAMENT
En famílies, en apartaments turístics o en cases de vacances. També
hi ha la possibilitat de llogar un apartament pels adults i deixar els
joves a la residència d’estudiants de l’escola.

Podem optar per allotjar-nos amb una família
irlandesa, llogar una casa al camp o un apartament
a Wexford, i també allotjar-nos als B&B al costat
de l’escola. L’allotjament amb famílies no es
recomana en cas de famílies grans.

OPCIÓ 1: Només classes

PREUS

OPCIÓ 2: Classes

SERVEI

+ Activitats de lleure
Classes:

Allotjament:

270€ (adults); 255€(nens) /setmana
Descomptes per num. setmanes i fills.
Família irlandesa
200€ ad./180€ nens/ per setmana
Apartaments/cases de lloguer* A
partir de 450€ / setmana
*Gestió del lloguer 50€

PREUS PER SETMANA
Adults: 200€ / Joves: 185€
En funció de l’activitat (surf, hípica, ...)
Adults: Entre 550€ i 700€
Joves: Entre 460€ i 600€
(inclou dinar calent a l’escola)

Allotjament amb família
Pensió completa amb esmorzar,
dinar fred (es dina a l’escola)
i sopar.
Allotjament en cases/
apartaments

200€/ persona i setmana

A partir de 450€

