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	  Benvolguts,	  	  

Ja és tradició facilitar als alumnes de diverses escoles Vedruna 
l’aprenentatge de l’anglès en una escola de UK. N’estem ben 
satisfets i alhora convençuts d’oferir novament aquesta activitat 
durant el mes de juliol de 2015 i  encara més, ampliar l’oferta.  

Objectiu: millorar el coneixement de l’anglès estudiant-lo  i 
practicant-lo durant dues, tres o quatre setmanes a Anglaterra i 
alhora conèixer i conviure amb d’altres alumnes i amb les famílies 
angleses que els acullen.   

Per tant, fem novament aquesta oferta per tal de saber quantes famílies desitjarien aquest servei.  

ESTADA  de  2, 3 o 4 SETMANES A U.K   JULIOL 2015 

Dates : 2 setmanes: del 28 de juny al 12 de juliol 

3 setmanes: del 28 de juny al 19 de juliol 

 4 setmanes: del 28 de juny al 26 de juliol  

A qui va dirigit: alumnat de 1r, 2n,  3r, 4t ESO, 1r i 
2n de Batxillerat o Cicles de les escoles Vedruna 
de Catalunya. 

Acompanyats per professors de les nostres escoles 
que els acompanyen i se’n cuiden en tot moment.  

Lloc:  Plymouth, Torquay, Exmouth: Escoles properes en grups de 24 alumnes i dos professors 
Vedruna acompanyants per cada grup.  

Activitats: classes d’anglès cada matí i activitats culturals i esportives tardes-vespre, excursions caps 
de setmana. 

Modalitat:  Estada amb famílies molt seleccionades per l’escola i amb pensió completa.  

Cost total tot inclòs:  2 setmanes: 1600 euros / 3 setmanes: 2200 euros / 4 setmanes: 2700 
euros (viatge, assegurança, curs d’anglès, estada amb família a pensió completa,  activitats esportives 
i culturals tardes-vespres, excursions caps de setmana,...)     El pagament es farà en 5 o 6 terminis.  

NOTA:   Necessitem saber amb data límit  de 15 de gener,  quantes famílies estarien interessades 
en aquesta activitat per tal de centrar-nos en l’organització  complexa  que això suposa.   

Cal omplir el full de la pàgina següent i lliurar-lo a la Secretaria de l’escola   A finals de gener els 
convocarem a una reunió informativa.        Moltes gràcies! 

Per a qualsevol aclariment o informació:  carmemolist@vedruna.cat o bé  

ramonrial@escorialvic.cat 
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FAMÍLIA..................................................................... 

Mail: .......................................................... 

De l’escola: ............................................................. 

Desitjaríem que el nostre fill/a 

................................................................................. 

.................................................................................  

 que fa el ..................... curs de ESO/ Batxiller (senyalar el 

que correspon),  participi al llarg de: 

2 setmanes:  

3 setmanes:  

4 setmanes:   

en aquesta estada d’aprenentatge d’anglès durant el mes de 

juliol de 2015.  

 Data                                                    Signatura  
 
 
 
 
	  


