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ESTADES A L’ESTRANGER 

 

CAMPUS DE 

GLOUCESTER COLLEGE 

 

 

DURANT ELS MESOS DE JULIOL I 

AGOST US PROPOSEM UNA 

EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE 
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CURSOS D’ESTIU PER A ESTUDIANTS DE 12 A 17 ANYS 

CAMPUS DE GLOUCESTERCOLLEGE & CAMPUS DE CHELTEMHAM 

A DUES HORES DE LONDON. MOLT A PROP D’OXFORD, BATH, CARDIF… 

EN UNA DE LES ZONES MÉS BONIQUES D’ANGLATERRA: LES COSTWOLDS 

 

 Un programa variat i interessant 

 Professorat altament qualificat 

 Un ambient formal i alhora relaxant 

 Aules previstes d’alta tecnologia 

 Excursions i esdeveniment socials 

 En el meravellós entorn de Glouscestershire 

 Impressionants instal·lacions en un campus de £60 milions de 

Lliures Esterlines 

 Excel·lent lloc de trobada internacional 

Allotjament 

 En  famílies curosament seleccionades 

 Pensió completa que inclou tres àpats al dia 

 Integració cultural 

Les nostres tarifes inclouen 

 Matrícula 

 Ensenyament, materials didàctics i llibres del curs 

 Activitats i esdeveniments socials 

 Accés lliure a la biblioteca, Internet i altres serveis per a 

l’aprenentatge 

 Transport de les excursions i  

 Entrades a tots els llocs d’interès 

Junior Summer School 

 Tres hores diàries de classe al matí, de dilluns a divendres 

 Una excursió setmanal el dissabte durant tot el dia a llocs com 

Òxford, Londres, Bristol, etc ... (Entrades incloses per exemple al 

Castell de Warwick, pista de gel, etc... ) 

 Cinc tardes setmanals d’activitats que inclouen esports, arts, 

manualitats i excursions 

 “ Disco” setmanal 

 Vetllades socials 

 

http://iscce.files.wordpress.com/2011/03/glostercer.jpg


 

Adult Summer School 

 Tres hores diàries de classe al matí, de dilluns a divendres 

 Èmfasi en la comunicació i comprensió  orals i en l’intercanvi 

pràctic de l’anglès quotidià. 

 Una excursió setmanal el dissabte durant tot el dia a llocs com 

Òxford, Londres, Bristol, etc ... (Entrades incloses per exemple al 

Castell de Warwick, pista de gel, etc... ) 

 Una tarda d’excursió entre setmana 

 Una altra tarda d’activitat com passeig, esports, etc 

 Una nit de vetllada social 

 Us lliure del centre d’auto aprenentatge 

 

 

 

 


