
  

 

 

Mai és tard per viure una experiència a 

l’estranger… 

Dublín: 
 
Dublin és la capital de la República 
d’Irlanda.  
La ciutat té una població de 495.000 
habitants, però en la seva indefinida 
àrea metropolitana hi viu vora un milió 
de persones.  
Es una ciutat culturalment molt activa i 
cosmopolita, amb molta música al 

carrer. Es molt tradicional fer una passejada pel Trinity, la universitat més 
prestigiosa d’Irlanda, que acull molts estudiants de tota Irlanda i de la resta del 
món. 
Dublin és la cuna de grans figures de la literatura.   

 

El centre: 
 

L’edifici d’Atlas al centre de Dublín a part d’oferir una molt 
bona localització, ofereix classes lluminoses i modernes, 
amb un màxim de com a molt 15 estudiants per classe.  
 

Programa:  
 

El programa standard general english, ofereix 
20 sessions setmanals d’anglès.  
 
Els estudiants el primer dia de curs fan un 
examen per saber el nivell de classe que els hi 
pertoca.  
 
* Les classes són al matí o tarda. Quan no 

hi ha classes l’escola ofereix activitats, algunes d’aquestes gratuïtes i 
algunes amb un cost extra.  
 
L’escola també ofereix excursions amb un cost extra al cap de setmana.

 
 
 

Família: 
 

Allotjament en família. Un estudiant espanyol 
per família. 
 
La família ofereix mitja pensió (esmorzar i 
sopar) El dinar anirà a càrrec de l’estudiant. 
 
Les famílies viuen en barris tranquils 
apartats del centre de la ciutat.  

 
Residència: 
 
Allotjament en residència. Habitació 
individual i bany compartit.  
 
Residència a 10 min amb autobús del 
centre. 
 
Els estudiants que vagin amb 
residència disposaran d’una cuina 
compartida.  

 
Inclou preu: 
Test de nivell, classes, certificat del curs, allotjament, seguiment 
del curs i assistència 24 hores.  

 

No inclou preu: 
Vol, assegurança mèdica i assegurança de cancel.lació.  
 

Preu 1 setmana:  
 
Família: 640€  
Residència: 770€  
* preu per setmana extra a consultar 

 

+INFO: 
CAMBRIDGE SCHOOL FIGUERES. 
C/ Colom, 23, Figueres 
972 67 70 28 // 


