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CONTINGUT
●
●
●
●
●

Situada al sud de la República de Irlanda
Comtat de Cork
120.000 habitants, segona ciutat més gran del país
Destaca la presència del Riu Lee que forma canals en la seva
desembocadura a la ciutat.
Entre els canals es forma una illa que és on trobem el centre de la ciutat
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UNIVERSITY COLLEGE CORK
●
●
●
●
●

Universitat fundada l’any 1845
El complex de 44 hectàrees és una barreja d’edificis
històrics i noves construccions
Classes totalment equipades,, lluminoses i espaioses , amb
pissarres interactives i WIFI
Molt ben situat a només 15 minuts caminant del centre de
Cork
Complex esportiu espectacular amb pistes de tennis, paret
d’escalada, pistes d’atletisme, sales de ball, pistes de futbol
i basquet
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LES CLASSES
●
●
●
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●
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Classes de dilluns a divendres
Matí (de 9.30h a 12.45h) amb una pausa de 15 minuts.
El primer dia de curs es farà un examen per saber el nivell
de cada alumne i assignar-li el seu grup.
Es donarà tot el material necessari per el curs.
L’últim dia de curs se’ls hi donarà un diploma.
Barreja d’estudiants internacionals durant les classes i
activitats, procedents de països com: Bèlgica, França,
Italia…
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ACTIVITATS DE TARDA I
VESPRE
●

●

●

Combinen activitats culturals i esportives. Com per
exemple: futbol, tennis, atletisme, escalada, teatre, dansa,
entre altres.
Dues excursions de mig dia per setmana destinades a
conèixer a fons la ciutat i els llocs més emblemàtics de la
ciutat de Cork
Activitats de vespre:
○
Família: 1 dia a la setmana (discoteca) els altres dies
els estudiants faran integració amb família
○
Residència: Activitats cada dia amb diferents jocs de
cohesió
de
grup.
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EXEMPLE HORARI:
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EXEMPLE HORARI:
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EXCURSIÓ
●

1 excursió de dia sencer els dissabtes.
○
○
○
○
○

Cliffs of Moher
Muckross Farm & Tork Waterfall
Blarney Castle
Fota Islands Wildlife Park & Cobh
Kinsale & Charles Fort
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FAMÍLIA
●

Les estades en família són una oportunitat magnífica per
aprendre l'idioma i la cultura local.

●

Compartiran família amb un o dos estudiants d’una altra
nacionalitat

●

És important no tenir un concepte apriorístic sobre el
concepte de família. Moltes ho són en el sentit clàssic del
terme però altres són monoparentals, tenen diversos
orígens i un gran nombre d'elles tenen a altres estudiants
de diferent nacionalitat a casa.

●

Les famílies viuen entre 15 i 30 minuts de l’escola, els
estudiants hauran d’anar amb transport públic (preu del
transport públic està inclòs al preu)
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RESIDÈNCIA
●

Habitacions individuals amb bany privat

●

Common Room amb una petita cuina

●

Residència en el mateix campus de l’escola

●

Llençols i tovalloles incloses, es canvien un cop per
setmana

●

Activitats de vespre cada dia

●

Règim de pensió completa

●

Servei de bugaderia no inclòs: 3€
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EL PREU NO INCLOU
EL PREU INCLOU
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Test de nivell al principi del programa
15 sessions setmanals d’anglès i material didàctic
Targeta de transport públic
Transfers aeroport
Allotjament en família o residència i pensió completa
Certificat de curs
Excursió de dia complet
Activitats o excursió de mig dia durant les tardes
Activitats de nit
Assegurança mèdica (il·limitada) i de responsabilitat
civil
Telèfon d’assistència 24 hores
Seguiment del curs per part de British Summer

●

Assegurança de cancel·lació (45€)

DATES I PREUS
Del 28 de juliol al 11 d’agost
PVP:
Família: 1870€
Residència: 2130€
+
Vol: 323€
*Preu per un grup de 20 estudiants

www.e-cambridgeschool.com

C/ Colom, 23 - 17600 Figueres
Tlf: 972677028
info@e-cambridgeschool.com

