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DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES
SEMINARI D’ANGLÈS

Benvolguts pares, mares i alumnes,
Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per presentar-vos la estada lingüísticacultural a Anglaterra que estem organitzant amb l’objectiu de facilitar a l’alumnat d’ESO del
nostre centre l’oportunitat de practicar i millorar la seva competència comunicativa en llengua
anglesa. A més de permetre als alumnes participants entrar en contacte amb la realitat social i
cultural anglesa, aquesta activitat extra-acadèmica complementària fomenta l’interès de
l’alumne/a per l’aprenentatge de la llengua i li permet viure una experiència personal enriquidora
que recordarà tota la vida.
Aquesta estada es realitzarà a la ciutat de Bournemouth, on els alumnes assistiran a classes
a l’escola Southbourne School of English, participaran en diverses activitats lúdiques i
culturals i s’allotjaran a cases particulars de famílies amfitriones que han estat curosament
seleccionades per la mateixa escola. Els alumnes viatjaran i estaran acompanyats durant tota
l’estada per 3 professors de l’Institut, (Carme Cugat, Aurèlia del Río i Joan Nievas) que seran
responsables dels alumnes durant el viatge.
Les dates previstes per fer aquest viatge són del diumenge 15 al diumenge 29 de juny de
2014 (ambdós inclosos). Considerem que aquestes dates són idònies perquè els alumnes ja
han acabat les seves tasques acadèmiques ordinàries i, per tant, el seu treball escolar no es
veurà afectat.
El programa de l’estada a Bournemouth inclou:

















Avió BARCELONA – SOUTHAMPTON – BARCELONA
Autocar per al trasllat REUS – BARCELONA – REUS
Autocar per al trasllat SOUTHAMPTON – BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON
Allotjament a cases de famílies amfitriones(1) en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar).
Dinar (packed lunch) a l’escola.
Matrícula del curs d’anglès.
15 hores de classe setmanals amb professorat natiu (3 hores diàries de dilluns a
divendres).
Llibres de text i material escolar.
Carnet d’estudiant.
Visita guiada de la ciutat, el primer dia.
Visites a poblacions properes organitzades per l’escola fora de l’horari de classe com
Chirstchurch, Boscombe, Poole,... o similars.
Activitats esportives com ara futbol, voleibol, jocs tradicionals anglesos o jocs a la platja
tutoritzats per monitors de l’escola.
1 sessió de bolera, laser quest o similar.
1 sortida a un parc aquàtic.
1 matí a la piscina.
Excursió de dissabte: Portsmouth



Excursió de diumenge: Oxford
(Les excursions del cap de setmana estan pendents de confirmació, però en tot cas seran
localitats diferents a les visitades en cursos anteriors per tal que els alumnes que ja han
participat no repeteixin).
 Assegurança de viatge.
(1)

Es important recordar que cada família sol acollir dos estudiants (sempre de edats similars,
però de nacionalitats diferents perquè s’hagin de comunicar en anglès necessàriament), i que
en algunes ocasions, les habitacions són compartides.
El cost total del viatge serà semblant al del curs passat i estarà al voltant dels 1.550
EUROS. L’import final es fixarà un cop confirmem el preu final del passatge d’avió (enguany
també intentarem no volar amb RYANAIR) i haguéssim confirmat el canvi de moneda vigent en
el moment d’efectuar els pagaments, que està subjecte a fluctuacions.
Aquesta estada lingüística es realitzarà si comptem amb un mínim de 20 alumnes inscrits. Per
tant, si hi esteu interessats, hauríeu de fer una reserva de plaça mitjançant un ingrés de 500
euros abans del divendres 20 de desembre.
Com a novetat, el centre ha gestionat un sistema d’ingrés amb Catalunya Caixa sense
comissions, a través de qualsevol dels caixers automàtics de l’entitat. Cal introduir una tarja de
crèdit (de qualsevol entitat) i seleccionar l’opció Pagaments - Pagaments diversos Identificació del receptor mitjançant número de referència (0223202615) - Indicar l’import
(500€) i finalment el Nom del pagador (posar el nom de l’alumne).
També es pot realitzar el pagament per transferència, de la forma habitual, al compte corrent
número:

2013-3069-17-0210384651
de Catalunya Caixa. Cal indicar dues dades en el moment de fer l’ingrés. En l’apartat remitent
s’ha d’indicar el nom de l’alumne (no el nom de la persona que realitza l’ingrés) i en l’apartat
concepte s’ha d’indicar la frase “Viatge a Anglaterra”. La resta del pagament es farà de manera
esglaonada, repartida en 2 terminis més.
Els alumnes han de lliurar una còpia del resguard de l’ingrés a qualsevol dels professors
organitzadors (Carme Cugat, Aurèlia del Río o Joan Nievas). També s’ha d’adjuntar una
fotocòpia del DNI i del passaport de l’alumne/a participant.
Si per causa de força major un alumne no pogués participar del viatge, s’intentarà retornar la
quantitat resultant un cop descomptades les despeses que s’hagin efectuat fins el moment i que
no sigui possible cancel·lar (el bitllet de l’avió si ja està comprat, la part proporcional del
transport en autobús, la penalització per cancel·lació que estableix l’escola anglesa, ...) No es
tornaran els diners en altres circumstàncies.
Quedem a la vostra disposició per aclarir possibles dubtes.
Departament de Llengües Estrangeres
Seminari d’Anglès

