
Programa destinat a tots aquells instituts que estan pensant en fer un viatge cultural
durant el curs a Irlanda. Us oferim classes d’anglès, allotjament en família i un munt
d’activitats lúdiques i visites culturals.
 Possibilitat d’escollir l’enfocament i contingut de les classes així com el programa
d’activitats fora de l’aula.
Per a tots els nivells de secundària, des de principis d’octubre fins a finals de maig.
Estades a partir de 6 nits. Acompanyats pel professorat de l’institut.

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 25 anys d’experiència en el mon de
l’ensenyament d’anglès per a estrangers.
Reconeguda per l’Irish Department of
Education.
DESTINACIÓ: 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 6 o 7
nits. Viatge durant el cap de setmana.
CLASSES: 5 matins de 09.30 a 13.00, amb un
màxim de 15 alumnes per classe. Diferents
opcions quant al contingut i l’enfocament de
les classes. 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. Allotjats en
barris residencials de la ciutat. Abonament
d’autobús.
ACTIVITATS: A la tarda, als vespres,
excursions, sortides,... També estones lliures
per a gaudir de la ciutat.

CULTURAL WEEK

VIATGES PER A GRUPS DE SECUNDÀRIA

http://www.atlanticlanguage.com/schools/


Fora de les hores de classe hi ha un munt de possibilitats per
a aprofitar l'estada. Normalment es contracta un ACTIVITY
PACK, amb una combinació d'activitats i sortides durant la
setmana.
ACTIVITY PACK 1: Tres activitats de tarda, una activitat
de nit, una excursió o una sortida de mig dia).
ACTIVITY PACK 2: Dues activitats de tarda, dues activitats
de vespre, una excursió de tot el dia i una sortida de mig dia.

(Es poden afegir més activitats als pack establerts.)

ACTIVITATS DURANT LA SETMANA

ACTIVITATS DE TARDA: Després de
les classes. Organitzades a la pròpia
escola o la ciutat de Galway . Walking
Tour (first day), Treasure Hunt, Irish
sports, film, English Language Table
Quiz...
ACTIVITATS DE VESPRE: Després de
sopar. Bowling, Irish Dancing,
Drumming Workshop, Cinema
EXCURSIONS DE TOT EL DIA: 
 (Diumenge, en el programa de 7 nits).
De 09.30 a 18.00 approx. Aran Islands,
Connemara, Bunratty Castle, ...
SORTIDES DE MIG DIA: (DE 13.30 A
17.30). Cliffs of Moher, Kylemore
Abbey.



LES CLASSES

Les classes s'organitzen els matins, en grups tancats i
amb un màxim de 15 estudiants per aula. En unes aules
modernes i amb tota la tecnologia actual. Per a gairebé
tots els nivells, des de A1+ fins a C1. Els estudiants
sempre fan un test de nivell previ al viatge.
Amb l'objectiu que les classes siguin amenes i s'aprofitin
al màxim, hi ha disponibles fins a SIS OPCIONS quant a
l'enfocament i els continguts. La opció o opcions s'han de
triar amb antelació perquè l'equip de professors ho
puguin adaptar al nivell dels estudiants.

GENERAL ENGLISH. Repassa i reforça les quatre
destreses ( speaking, writing, reading, listening) d'una
manera dinàmica i divertida. Per a guanyar confiança en
el teu anglès.
IRISH CULTURE. Descobreix tradicions i costums
irlandeses, folklore, música, menjar... També aspectes de
la cultura irlandesa dels temps actuals.
DESIGN AN AD CAMPAIGN. Treballeu en equip per a
crear una campanya per a un producte o marca.
Presentació al final de la setmana. A veure quin equip és
el millor!
PODCASTING IN ENGLISH. Crea un podcast sobre un
teme que t'interessa. I els podràs emetre a tot el món!
Per a ments creatives. S'ha de tenir un nivell mínim de
B2+.
MITES I LLEGENDES. Explora les llegendes i les
històries del món Celta. Present i passat. Inventa la teva
pròpia llegenda!
DIGITAL CITIZENSHIP. Parlem del tema de la
ciutadania digital amb l'ús d'internet, les xarxes socials,
la privacitat digital. Temes de gran actualitat!

EL VIATGE

Sempre es viatja en cap de setmana. Sortida en vol directe de Barcelona a Dublín al matí.
Dissabte per a les estades de 7 dies, i diumenge per a les estades de 6 dies. Tornada en
dissabte.
De Dublín a Galway hi anirem en autobús. Transport públic o privat en funció del nombre de
participants. Possibilitat de fer una visita d'unes hores a la ciutat de Dublín, amb arribada
a Galway al vespre.
Per a la tornada de dissabte, el vol des de Dublín és a la tarda, marxant de Galway a mig matí
directe cap a l'aeroport.



TURAS LANGUAGE & TRAVEL
info@turas.cat / www.turas.cat

David Sabatés -  609 759 489

EXEMPLE D'UNA SETMANA

Autobús des de l'aeroport directe a Galway, arribant a mitja tarda. 
Autobús cap al centre de Dublín. Visitem una mica la ciutat i agafem un autobús des del centre mateix
cap a Galway. Arribem al vespre. 

Autobús des de l'aeroport directe a Galway, arribant a mitja tarda. 
Autobús cap al centre de Dublín. Visitem una mica la ciutat i agafem un autobús des del centre mateix
cap a Galway. Arribem al vespre. L'endemà comencem les classes.

ESTADA DE 7 DIES
Dissabte ==> Sortida de Barcelona. Arribada a Dublín al migdia. Dues opcions.

1.
2.

Diumenge ==> Excursió de tot el dia. L'endemà comencem les classes.

ESTADA DE 6 DIES
Diumenge ==> Sortida de Barcelona. Arribada a Dublín al migdia. Dues opcions.

1.
2.

Dilluns ==>  Classes de 09.30 a 13.00. A la tarda, walking tour. Vespre lliure. 
Dimarts ==> Classes de 09.30 a 13.00. Tarda lliure. Vespre Irish dancing. 
Dimecres ==> Classes de 09.30 a 13.00. A la tarda, Irish sports. Vespre lliure. 
Dijous ==> Classes de 09.30 a 13.00. A la tarda, excursió als Cliffs of Moher.
Divendres ==> Classes de 09.30 a 13.00. Tarda per a compres. Vespre cinema o bolera. 
Dissabte ==> Sortida en autobús a mig matí cap a l'aeroport de Dublín. Vol a la tarda.                    

El pressupost final del viatge té moltes variables i s'ha d'estudiar cada cas.
Nombre total d'estudiants i acompanyants, preus del vols, etc... 
Us donem unes orientacions:
Classes, allotjament pensió complerta, abonament d'autobús.
A partir de 420€ (6 nits) i 450€ (7 nits) per a grups grans (30+). Consulteu-nos per a
grups més petits. Un/a professor/a de franc per cada 15 estudiants. 
Vols a Dublín, visita a Dublín (opcional) i trasllat fins a Galway. Assegurança de
viatge . Entre 275€ i 350€. Pot variar molt (sobretot els vols) en funció de la setmana
escollida i l'antelació de fer la reserva. 
Pack d'activitats. A partir de 70€, el pack més bàsic. Uns 125€ el més complert.
Altres despeses. Trasllat a l'aeroport de Barcelona, vols, trasllats i dietes professors.

ESTUDIEM CADA CAS I US DONEM UN PRESSUPOST TANCAT

DESPESES


