Viu una super experiència a Dublín….
Dublín:
Dublín és la capital d'Irlanda. Situada
prop de la costa oest de l’illa, i just a la
desembocadura del riu Liffey. Té
500.000 habitants i es caracteritza per
la seva gran àrea metropolitana, on
cada àrea antigament eren petits
pobles. Dublín és la ciutat de la
literatura i la música.
Saint Louis High School:
Saint Louis High School és una escola concertada situada en
el barri de Rathmines. Barri acollidor i actiu. L’escola fou
fundada el 1913, però avui dia compta amb instal·lacions
modernes com; pissarres electròniques i WIFI banda ampla.
També compta amb un centre d’art, auditori, pistes de
basquet, gimnàs i una gran extensió de terreny. L’escola
ofereix un autobús privat que portarà els estudiants de
casa a l’escola i a la inversa.
Programa:
Matí: Els estudiants faran classe,
repartides amb tres blocs: 1)
gramàtica 2) vocabulari 3) oral i
comprensió auditiva. (9h a 13.00h)
Tarda: A la tarda realitzaran
activitats dins i fora del centre.

Aquestes poden ser: bolera, karts, museu de cera, Aviva
Stadium, jardins botànics, museu d’art modern, laser tag,
esports, teatre, dansa, barbacoa, i moltes més…
Un cop a la setmana, hi ha l’activitat de discoteca al vespre.
Família:
S’allotjaran un estudiant per casa. Els estudiants tindran els
mateixos drets i deures que un mateix membra de la família.
Els estudiants menjaran l’esmorzar i el sopar a casa, la família
per dinar els hi prepararà el típic packed lunch que el
menjaran al mateix col·legi. Poden compartir casa i habitació
amb un altre estudiant PERÒ MAI DE LA MATEIXA
NACIONALITAT.
Inclou preu:
Test de nivell, classes, certificat del curs, activitats,
excursions, allotjament, menjars, trasllats, assegurança
mèdica, assegurança de responsabilitat civil, seguiment del
curs i assistència 24 hores.
No inclou preu:
Vol i assegurança de cancel·lació (40 €)
Dates: 30 de juliol al 13 d’agost 2017
Preu: 1790€
Edats: 11 a 18 anys
Mínim de 10 estudiants
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