
Programa d’estiu a 

Edimburg-Escòcia

del 28 de juny al 19 de juliol de 2020
dirigit a alumnes de 12 a 17 anys



Presentació
Després de la increïble experiència que vam tenir l’estiu passat

a Oxford, ens vam quedar amb el desig de voler continuar

millorant el nostre nivell d’anglès a un altre lloc. Així doncs,

l’escola Pàlcam us presenta un nou programa d’estudis per al

juliol de 2020 a Edimburg, Escòcia.



EL lloc
•Edimburg-Escòcia

· 460.000 habitants.

· Lloc tranquil i habituat a rebre estudiants.

· Ciutat Universitària i turística.

· Centres comercials, serveis, parcs.

· Servei públic de transport.

· A 35 min. de l’aeroport d’Edimburg.
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Wallace College

• Fundada al 1972.

• Ubicada al casc històric d’Edimburg.

• Menjador.

• Aules amplies.

• Wi-fi.

• Responsables de famílies, alumnes i classes.

• Docents qualificats. 



Les classes

• 15 hores d’anglès a la setmana

• Horari de 9 a 12:30h. 

• Test de nivell per assignar el grup.

• Elementary, Intermediate, Advanced.

• Grups amb alumnes de diferents nacionalitats (màx. 15 alumnes).

• Classes d’anglès general emfatitzant l’expressió oral.

• Material didàctic facilitat per l’escola.

• Informe personalitzat de l’aprenentatge de l’alumne.



Allotjament i dietes
• Informació prèvia de les famílies.

• Famílies d’Edimburg acullen els alumnes a casa seva.

• Habitacions individuals i compartides.

• Només un estudiant espanyol per família.

• Esmorzar i sopar amb la família a casa.

• Bugaderia i canvi de llençols un cop a la setmana.

• Wi-fi.

• Formació i selecció de les famílies acollidores.

• Diversitat de famílies.



El primer i segon dia a Edimburg

Primer dia

• Recollida a l’aeroport.

• Les famílies ens esperen al punt de trobada.

• Ens porten a casa.

• Ens expliquen com anar de casa a l’escola.

Segon dia

• Ens acompanyen a l’escola.

• Fem la prova de nivell.

• Ens donen la targeta de bus.



Un dia al programa

• Els pares desperten l’alumne, es dutxa i esmorza amb la família.

• L’alumne va caminant o en bus fins l’escola on fa classes i activitats.

• Classes de 9h-12:30h.

• Dinar de 12:30h. a 13h.

• Activitats de 13h. a 16h.

• Torna a casa vers les 18h. i fa el sopar amb la família.

• Alguns dies ens trobarem al centre d’Edimburg al vespre.

• L’alumne ha de ser a les 22h. a casa.



Les activitats setmanals

•De dilluns a divendres
- Classes d’anglès: 9h.-12:30h.  

- Activitats: 13-16h. 

Visites museus, pobles, platja, esports.

- Activitat de vespre de 20-22h.

Ghost tour/ Bowling/Ceilidh (Ball escocès).

· Cap de setmana
- Excursions de tot el dia: 

St. Andrews, Loch Lomond i Scottish Borders.

- Dia lliure amb la família o amb el grup.



Què inclou el preu?
• Professor/a acompanyant i professors nadius.

• Bitllets d’avió d’anada i tornada.

• Trasllats a l’aeroport.

• Examen de nivell, registre i administració.

• 15 hores de classe setmanal.

• Família d’acollida, dietes i bugaderia.

• Informe de nivell d’anglès.

• Excursions a St. Andrews, Loch Lomond i Scottish Borders .

• Bitllets de transport il·limitats i entrades.

• 1 activitat de tarda per setmana.

• Assegurança mèdica d’accidents i responsabilitat civil.



Places limitades: 20 alumnes

Preu: 2.950 Euros

- Variació de preu i cancel·lació del programa subjecte al nombre 
d’alumnes inscrits i vols.

Terminis de pagament

Del 10 al 14 de febrer: 950 euros

Del 16 al 20 de març:   1000 euros

Del 20 al 24 d’abril:      1000 euros

El preu



Inscripcions

Data:  Del 10 al 14 de febrer 

Hora: De 8 a 10 i de 16:30 a 17:30h.

A la recepció de l’escola Pàlcam

C/Rosalía de Castro, 32

Tel. 93 435 97 49

Info: palcam@palcam.cat

El claustre de professors es reserva el dret de participació al programa.


