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Oferta Estiu 2017 
A qui va dirigit? Alumnes de tots els cursos 
de Secundària, Batxillerat i Cicles de les 
escoles Vedruna de Catalunya. 

A on anem? Torquay, Exeter, Exmouth , 
Plymouth (Devon, UK) o Dublin (Ireland): En 
tots els destins hi ha escoles properes, a les 
quals els alumnes participants assiteixen a 
classe en grups de 12-15 alumnes. 

Què fem? Classes d’anglès cada matí i 
activitats culturals i esportives a la tarda-
vespre. Excursions al cap de setmana. 

Modalitat de l’estada: Estada amb famílies  
seleccionades. Règim de pensió completa. 
Cada grup viatja amb dos professors 
d’escoles Vedruna de Catalunya. 

El preu inclou: viatge, assegurança, curs 
d’anglès, estada amb família a pensió 
completa, activitats esportives i culturals, 
excursions durant els caps de setmana. Les 
estades a UK inclouen un cap de setmana a 
Londres. El pagament es farà en 5 o 6 
terminis. 

Durada estada Dates          Preu 

2 Setmanes           2 - 16 Juliol     1650 €

       16 - 30 Juliol     1650 €

4 Setmanes           2 - 30 Juliol     2750 € 

Les famílies interessades podeu omplir la 
pàgina següent i lliurar-la a la secretaria de 
la vostra escola. Es farà una reunió 
informativa. 

Per a qualsevol aclariment o informació: 

carmemolist@vedruna.cat 

Ja és tradició facilitar als alumnes de les escoles Vedruna de Catalunya l’aprenentatge de l’anglès 
en una escola de UK o Irlanda. Estem satisfets i convençuts d’oferir novament aquesta activitat. 
L’objectiu de la proposta és el de millorar el coneixement de l’anglès estudiant-lo i practicant-lo 
durant dues o quatre setmanes a Anglaterra o Irlanda i, alhora, conèixer i conviure amb d’altres 
alumnes i amb les famílies que els acullen. L’experiència d’anys anteriors confirma la millora en la 
fluïdesa de l’anglès, la pèrdua de la por a parlar-lo i la satisfacció per les classes i les activitats.
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Família 

_________________________________________ 

De l’escola 

_________________________________________ 

De la població 

_________________________________________ 

Nom del vostre fill/a 

_________________________________________ 

Curs del vostre fill/a 

______ ESO / ______ BAT (indiqueu el curs) 

Mail 

________________________________________ 

Proposta que ens interessa: 

 2 Setmanes (2-16 Juliol) 

 2 Setmanes (16-30 Juliol) 

 4 Setmanes 

Data 

_________________________________________ 

Signatura 


