Setmana cultural per a instituts de
secundària
Uns dies intensos de contacte amb
la cultura irlandesa. Amb classes
d’anglès, un munt d’activitats i
allotjats amb famílies irlandeses.
ESCOLA: Atlantic Language School. Amb més de
20 anys d’experiència en el mon de l’ensenyament
d’anglès per a estrangers. Amb centres a Galway i
Dublín. Reconeguda per l’Irish Department of
Education.
LLOC: Galway. Ciutat d’uns 60.000 habitants
situada a la costa oest d’Irlanda, a unes 3 hores de
Dublín. Ciutat universitària amb una intensa vida
cultural i amb un entorn natural impressionant.
DATES: Qualsevol setmana de primers d’octubre a
finals de maig. Estades de 5, 6 o 7 dies.
CLASSES: 4/5 matins de 09.30 a 13.00, amb mitja
hora de descans.
Màxim de 15 alumnes per classe. El contingut i
l’enfocament de les classes es pot dissenyar en
col·laboració entre l’equip de Atlantic Language
School i l’equip docent de l’institut.
ALLOTJAMENT: En famílies de la ciutat de Galway.
Dos estudiants per casa. Pensió completa, amb esmorzar i sopar a casa i dinar fred que s’enduen a
l’escola. La majoria d’estudiants hauran d’agafar l’autobús per anar de casa a l’escola, que està al
centre de la ciutat. Tothom disposarà d’un
abonament d’autobús.
ACTIVITATS.
 Excursons de tot un dia. Tenim vàries opcions
entre les que destacaríem els Penya-segats
de Moher & Ailwee Caves, Bunratty Castle &
Folk Park o les Illes Aran.
 Activitats de tarda. Després de dinar. Passeig
d’orientació per la ciutat, visita a l’aquàrium,
treasure hunt, Irish sports, Scape room....




Activitats de vespre. Després de sopar.
Bolera, carreres de llebrers (molt populars a
Galway), taller de dansa irlandesa, escape
room, ...
Visita a un institut irlandès. Trobada d’un matí o tarda per a un petit intercanvi cultural. Es pot
discutir com s’enfoca la visita.

VIATGE
Anada: Vol directe de Barcelona a Dublín normalment al matí o migdia. Una vegada arribem a Dublín,
agafarem un autobús directament des de l’aeroport que ens durà fins a l’estació d’autobusos de Galway
on ens esperaran les famílies i els responsables de l’acadèmia. (Possibilitat de fer una petita visita a
Dublin abans d’agafar l’autobús cap a Galway).
Tornada: Sortida al matí en direcció a l’aeroport de Dublín. Més o menys d’hora en funció de l’hora del vol.

EXEMPLE D’UNA ESTADA DE 5 DIES
Day

Morning

Afternoon

Evening

Monday

Departing from BCN in the
morning

Arriving in Dublin at midday. Short visit to Dublin.
Bus to Galway in the evening.

Tuesday

Classes 09.30 to 13.00

Treasure hunt / walking tour

Wednesday

Classes 09.30 to 13.00

Half day excursion: Cliffs of
Moher

Thursday

Classes 09.30 to 13.00

School visit / Escape room

Friday

Classes 09.30 to 13.00

Free afternoon

Saturday

Departing for Dublin airport at midday

Irish dancing

Greyhound racing

EXEMPLE D’UNA ESTADA DE 7 DIES
Day

Morning

Afternoon

Evening

Sunday

Departing from BCN in the
morning

Arriving in Dublin at midday. Short visit to Dublin.
Bus to Galway in the evening.

Monday

Classes 09.30 to 13.00

Treasure hunt / walking tour

Tuesday

Classes 09.30 to 13.00

Sports

Wednesday

Classes 09.30 to 13.00

School visit / Escape room

Thursday

Classes 09.30 to 13.00

Aquarium

Friday

Classes 09.30 to 13.00

Free afternoon

Saturday

Full day excursion to the Cliffs of Moher

Sunday

Departing for Dublin airport at midday

Irish dancing

Greyhound racing

PRESSUPOST
ALLOTJAMENT, CLASSES I ACTIVITATS
Dependrà del nombre final d’estudiants apuntats i del nombre d’acompanyants. 1 acompanyant de franc per
cada 15 estudiants. Si no arribem a 30 hi poden anar també 2 acompanyants per s’haurà de pagar una mica
pel segon. Tenim un preu base, que és l’allotjament i les classes, que variarà si són 5, 6 o 7 nits i 4 o 5 dies de
classe. A partir d’aquí, s’hi poden anar afegint les activitats/excursions, per les què ens cobren un preu per
estudiant. Des d’una activitat senzilla de tarda/vespre que pot costar entre 5 i 10€ per estudiant, fins a una
excursió de tot el dia que ronda els 40€ per persona.
VIATGE I TRASLLAT
 Avió. Vol directe de Barcelona a Dublín. En funció de les dates que triem podem parlar de entre
225 i 250€ anar i tornar. Maleta facturada inclosa.
 Autobús Dublín/Galway/Dublín. Calculem uns 25-30€ per estudiant. Anar i tornar.
 Assegurança (opcional). Trasllat per malaltia, allotjament pares per hospitalització,
responsabilitat civil professors, etc.. Uns 10€.

Contacteu amb nosaltres per a més informació o per a fer-vos un pla personalitzat
David Sabatés
Director de TURAS LANGUAGE & TRAVEL
609759489 / turasidiomes@gmail.com

