
 
 

Programa d’estiu a  
Eastbourne-UK 

 
 
 
 
 
 
 

del 4 al 25 de juliol de 2023 
dirigit a alumnes de 12 a 17 anys 

 
 



 
 Presentació	

	
	
	
	

 
Després d’aquesta llarga espera, 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 2023 a Eastbourne, Anglaterra. 
 



EL lloc 
• Eastbourne-Anglaterra 
· 100.000 habitants. 
· Lloc tranquil i habituats a rebre estudiants. 
· Cinemes, centres comercials, platja. 
· Servei públic de transport. 
· A 40 minuts de l’aeroport de Gatwick. 
 
 
 

 
 



Eastbourne College  

• A 8 minuts caminant del l’estació de bus. 
• A 2 minuts caminant de la platja. 
• Amb menjador propi. 
• Camp d’herba artificial, pistes de tenis, voleibol, 

piscina. 
• Aules àmplies. 
• Wi-fi. 
	



Les classes 
•  15 hores d’anglès a la setmana. 

•  Horari de 9 a 12’30 h o 14 a 17’30 h.  

•  Test de nivell per assignar el grup. 
•  Elementary, Intermediate, Advanced. 

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

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

•  Material didàctic facilitat per l’escola. 

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



Allotjament i dietes 
• Famílies d’Eastbourne acullen els alumnes a casa seva. 
• Les famílies integren els alumnes en les seves rutines. 
• Habitacions individuals i compartides. 
• Només un estudiant d’un mateix país per família. 
• Esmorzar i sopar amb la família a casa. 
• Dinar a l’escola. 
• Bugaderia un cop a la setmana. 



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

•  L’alumne va caminant o en bus fins al punt de trobada al centre 
d’Eastbourne i camina 5 minuts fins a l’escola on fa classes i activitats. 

•  Classes de 9 h a 12’15 h. 

•  Dinar de 12’15 h a 14 h. 

•  Activitats de 14 h a 17’30 h. 

•  Torna a casa vers les 18 h i sopa amb la família. 

•   Activitats opcionals al vespre a la mateixa escola. 

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

		



Les activitats setmanals 
 

• De dilluns a divendres 
- Classes d’anglès: 9h-12’30 h o 14h-17’30 h.  
- Activitats: 9h-12’30 h o 14h-17’30 h.  
       Manualitats, jocs, teatre, música, esports.  
- Activitat de tarda de 19-21 h. 

       Disco/Esport/Talent show/Quiz Nights/Karaoke/  
       Murder Mystery Night/ “Casino Royale” 
 

· Dissabte 
- Excursions de tot el dia:  London, Brighton i Canterbury. 

 

•   Diumenge 
- Dia lliure amb la família. 



Què inclou el preu? 
•  Professor acompanyant i monitors nadius. 

•  Bitllets d’avió d’anada i tornada. 

•  Trasllats a l’aeroport. 

•  Examen de nivell, registre i administració. 

•  15 hores de classe. 
•  Família d’acollida, dietes i bugaderia. 

•  Certificat de nivell d’anglès. 

•  Excursions a Londres, Brighton i Canterbury. 

•  Bitllets de transport públic il·limitats i entrades a esdeveniments. 
•  3 activitats de tarda per setmana. 

•  Assegurança de viatge i mèdica.  



Places limitades: 15 alumnes 
Preu: 3.180 euros 
 

                  

 

 

 

 

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

	

	

Terminis de pagament 
 

       De l’1 al 16 de febrer:     1.180 euros 
       Del 13 al 16 de març:   1.000 euros 
       Del 10 al 14 d’abril:      1.000 euros 

El preu 



Inscripcions 

Data:  De l’1 al 16 de febrer  
Hora:  De 8 a17.30 h 
 

A la recepció de l’escola Pàlcam 

C/Rosalía de Castro, 32 

Tel. 93 435 97 49 

Info (Alexandra Turull): 

aturull@palcam.cat 

El claustre de professors es reserva el dret d’admissió al programa. 
*Per a terminis de cancel·lació adreceu-vos a la recepció de l’escola. 


