
Què inclou  
el preu?

   Assistència d’un/a professor/a 
acompanyant els alumnes des 
de Barcelona i monitors nadius 
dirigint les activitats.

   Bitllets d’avió d’anada i tornada.
   Trasllats a l’aeroport.
   Examen de nivell, registre i 
administració.

   15 hores de classe a la setmana 
(màx. de 15 alumnes per classe).

   Família d’acollida, dietes  
i bugaderia.

   Material didàctic de classe, 
inclosos llibres de text o 
fotocòpies.

   Certificat de nivell i informe 
personalitzat de la progressió  
de l’estudiant.

   Excursions de mig dia i  
1 de dia complet a la setmana 
fora d’Edimburg.

   Bitllets de tren i bus il·limitats  
i entrades per als diferents  
llocs que es visitaran.

   Una activitat de tarda  
per setmana.

   Assegurança mèdica 
d’accidents, de viatge  
i responsabilitat civil.

places  
Limitades

preu
2.950 euros* 
(pagament fraccionat)
* Variació de preu i cancel·lació   
del programa subjecte al nombre 
d’alumnes inscrits i vols.

reunió 
informativa
Dimecres,  
22 de gener de 2020, a les 18 h, 
a l’aula 60 de l’escola Pàlcam

inscripcions
Del 10 al 14 de febrer 
De 8 a 10h i de 16:30 a 17:30h
A la recepció  
de l’escola Pàlcam
C/Rosalia de Castro, 32
Tel. 93 435 97 49
Info: palcam@palcam.cat

Obert  
PER a joVEs  

DE ToTEs  
lEs EsColEs  

De 12 A 17  
Anys

3  
setmAnes  
AL juLiOLAprèn  

Anglès A  
l’estrAnger
Una experiència que marcarà el teu futur



ViAtjA amB 
nosalTREs  
A eDimburg
EsCòCIa (UK)
Del 28 de juny  
al 19 de juliol de 2020

les classes
   15 hores lectives per setmana.
    El primer dia de classe els estudiants 
faran un test de nivell d’anglès per poder 
assignar-los el grup.

   grups reduïts (màx. 15 alumnes)  
i de diferents nacionalitats.

   Classes planificades basades en anglès 
general, cultura escocesa i un projecte 
setmanal. les classes estan destinades  
a potenciar la fluïdesa en l’ús de l’anglès 
oral i centrada en les situacions de  
la vida quotidiana. 

   material didàctic facilitat per l’escola.
   Certificat acadèmic i informe 
personalitzat del nivell d’anglès de 
l’alumne.

allotjament i Dietes
   Famílies d’Edimburg acullen els 
estudiants a les seves cases, situades 
aproximadament a 30 minuts de l’escola.

   Els estudiants formen part de la família 
com un membre més: estaran integrats en 
les seves rutines del dia a dia, la qual cosa 
implica socialitzar-se i menjar amb la família.

   Habitacions individuals o compartides 
depenent de les característiques   
de la casa.

    només un estudiant d’un mateix país  
per família.

    esmorzar i sopar amb  la família a casa. 
El dinar serà un  àpat calent a l’escola.

   menjar equilibrat i basat en una  
dieta sana.

activitats i excursions
   activitats esportives
   Visites guiades per Edimburg
   excursions de tot el dia: st. andrews, 
loch lomond i scottish borders.

Aquest programa d’estiu el 
realitzarem a la Wallace College 
of Edimburgh, inaugurat 
l’any 1972, amb una excel·lent 
reputació com a centre educatiu 
de qualitat. Està situat al 
centre del casc històric, a prop 
de la Royal mile i del Castell 
d’Edimburg. la ciutat i els seus 
ciutadans són molt acollidors i 
estan habituats a rebre estudiants 
de tot arreu del món a l’estiu. 

presentació
Aprendre anglès a l’estranger és la manera més ràpida i 
efectiva per aconseguir una fluïdesa total en la llengua. 
T’oferim  un programa d’estiu ideal per a estudiants que 
cerquen resultats òptims a curt termini. Aprendràs les  
24 hores del dia, milloraràs el teu accent, viuràs una cultura 
diferent a la teva, faràs amics d’arreu del món i et posaràs  
a prova en un nou entorn.

la tranquil·litat dels nostres alumnes i les seves famílies és el primer.  
Des de Pàlcam, t’oferim qualitat i seguretat perquè només treballem  
amb escoles d’experiència contrastada. Un/a professor/a de Pàlcam 
t’acompanyarà des del primer dia del teu curs fins el teu vol de tornada  
a casa. Tots els alumnes viatjaran amb un segur mèdic i de viatge.

Formaràs part d’una família com un membre més.  
T’integraràs a les seves rutines del dia a dia i realitzaràs classes 
encaminades a potenciar l’expressió oral de manera  
pràctica, dinàmica i en grups reduïts. Participaràs  
en excursions, competicions esportives  
i activitats culturals.

Et garantim una experiència única, divertida i  
inoblidable, però també un progrés segur  
en l’aprenentatge de l’anglès. 

WAllACE 
CollEgE oF 
EdiMBurgh


