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Curs 2016/2017

Benvolgudes famílies,
Tal i com portem fent els darrers cursos, ens hem posat en contacte amb l'empresa Home to Home per tal
d'oferir-vos la possibilitat que els vostres fills i filles puguin participar aquest estiu en unes estades a
Anglaterra.
L'estada a l'estranger és destinada a alumnes de 12 a 17 anys i consistiria en una estada de dues o tres
setmanes, vivint amb famílies angleses i participant d'un ampli programa d'activitats socials i culturals.
El preu inclouria els següents conceptes:
• Allotjament en famílies. L’alumne no compartirà estància amb un altre estudiant de la mateixa
nacionalitat
• Pensió completa (esmorzar, dinar i sopar)
•

15 hores setmanals de classes amb professors nadius i tot el material necessari, treballant amb grups
reduïts i amb el lliurament d'un diploma al final del curs. Es farà una prova de nivell a l'inici..

•

“My English Project”: Dossier d’activitat per a realitzar amb la família amfitriona

•

Activitats nocturnes i un programa d'activitats culturals i esports acompanyats per monitors anglesos

•

Excursions de mig dia i una excursió de dia complert el dissabte i els transports corresponents.

•

Trasllat de l’aeroport a la família d’acollida i viceversa

•

Presentació del projecte als pares

•

“Travel Pack” de Home to Home

•

Motxilla de viatge

•

Assegurança de viatge

•

24 hores d’atenció al client

•

Alumnes acompanyats per personal de Home to Home

•

Servei personal de Home to Home a l’aeroport per acompanyar i organitzar la sortida del grup

• Tramitació del vol
També hi hauria la possibilitat de participar en unes colònies de 10 dies a Espot (Pallars Sobirà), a l'alberg
les Daines, on es realitzarien esports d'aventura i activitats relacionades amb el món del cinema, tot
vehiculat en anglès, per a alumnes de 13 a 17 anys.
Per ampliar aquesta informació, el dijous 23 de març a les 17.45h farem una reunió informativa on vindrà
un representant de Home to Home. Si esteu interessats en assistir a aquesta reunió us agrairíem omplíssiu
aquesta butlleta i la féssiu arribar a la recepció de l'escola.
Cordialment,
L'Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 16 de març de 2017
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per a retornar a recepció abans del dia 22 de març

"

El pare/mare/tutor/tutora de l'alumne/a_____________________________________________________________
de ____ de_____ assistirem a la reunió informativa sobre les activitats en anglès ofertes per Home to Home,
mostrant interès per:
estades a l'estranger
colònies a Espot
Signatura i DNI
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