
 
 

CURSOS D’ANGLÈS 
A L’ESTRANGER CATÀLEG 

2020

PER A ESTUDIANTS  
JUNIORS DE 11 a 17 ANYS

ALLOTJAMENT
en famílies  

locals en pensió completa

PROGRAMA
d´activitats

diari

 

EXCURSIONS
cada setmana a
llocs d´interès

 

MONITOR
de l´agència 

durant l´estada

 

VOLS
i trasllats inclosos 

durant l’estada
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BENVINGUTS  
AL CATÀLEG  
DE PROGRAMES JUNIOR (TOT INCLÒS)

 

PROGRAMES  
TOT INCLÒS

IRLANDA
10 DUBLÍN
12 DALKEY
14 GALWAY
16 CORK
18 KILKENNY

ANGLATERRA
20 LIVERPOOL
22 SOUTHAMPTON

CANADÀ

24 TORONTO

ELS NOSTRES
DESTINS

10 IRLANDA
20 ANGLATERRA
24 CANADÀ

 

EL NOSTRE MÈTODE
05 MÈTODE VALUA
06 EXPERIÈNCIA
07 BENEFICIS
 QUÈ OPINEN

ELS NOSTRES CURSOS

El nostre objectiu des de Valua  
Languages és oferir experiències 
enriquidores des del punt de vista 
social i cultural.

Volem que els estudiants millorin 
el seu anglès en un país estran-
ger d’una manera divertida i que 
aporti valor, tot en un entorn se-
gur que permeti una perfecte im-
mersió lingüística i cultural ja sigui 
en famílies natives o en residèn-
cia.

Som Agència autoritzada pels 
prestigiosos segells de qualitat 
Quality English & Quality Education. 
Només treballem amb centres 
que ens ofereixen els estàndards 
més alts en docència, garanties de 
qualitat en el servei, atenció a l’es-

tudiant i les millors localitzacions 
de les escoles.

Estem segurs que gaudireu d’una 
magnífica experiència a qualsevol 
dels nostres centres d’arreu del 
món. 

Des de Valua Languages estem al 
vostre servei per aclarir qualsevol 
dubte que pugui sorgir després  
d’haver llegit aquest catàleg.

Tots els programes van dirigits per 
a grups a partir de 10 estudiants. 
En cas de no arribar al mínim es 
reubicarà a l’estudiant a un altre 
programa similar.

Gràcies per avançat per la con-
fiança dipositada en nosaltres.

CURSOS D’ANGLÈS PER A ESTUDIANTS D’ENTRE  11 - 17 ANYS

ÍNDEX 
PENSEM EN TU...

GARANTIES DE 
QUALITAT
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ESTUDIA A LES
MILLORS ESCOLES  
D´IDIOMES

Seleccionem les escoles col·laboradores a partir de les millors 
acadèmies d’idiomes de països de parla anglesa.  
 
Són reconegudes per la seva qualitat i reputació, i ofereixen 
una àmplia selecció de cursos i activitats. Totes les escoles són 
de propietat i gestió independents, i estan ubicades en entorns 
privilegiats. No formen part de cap cadena i cada escola té un 
caràcter únic que la fa diferent a les altres.

MÈTODE VALUA
EL NOSTRE MÈTODE DE SELECCIÓ

L’EXPERIÈNCIA
QUÈ ENS MOU
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ELS NOSTRES VALORS

INNOVACIÓ

Apostem per brindar un servei 
Premium al client a través d’eines de 
gestió digital  d’última generació

RIGOR

Busquem l’excel·lència en tots els 
processos que ens lliguen als nostres 
clients: des d’un correu electrònic, 
una trucada o l’enviament d’una 
proposta.

PROXIMITAT

És una forma de ser, i un valor 
fonamental a Valua: som un equip  
de persones felices. 

MOTIVACIÓ
Portem gairebé 20 anys tre-
ballant amb estudiants amb 
la voluntat d’oferir un servei 
professional i adaptat a les ne-
cessitats de cada persona  
o grup. 

Busquem l’excel·lència i els 
estàndards més alts, aquesta ha 
estat i és la nostra motivació.

ELS NOSTRES AVALS   Escoles amb els estàndards de qualitat més alts del sector.
  Contacte directe amb les escoles, sense intermediaris.
  Escoles de propietat i gestió independent.
  Assessorament personalitzat a cada estudiant.
  Servei d’assistència 24/7 durant tota l’estada.
  Paquets tancats amb tots els serveis i escoles a tot el món.
  Inscripció online de tots els estudiants.
  Compliment amb la nova llei europea de protecció de dades.
  Treballem amb les principals asseguradores a nivell europeu.
  Servei de qualitat. Agència autoritzada per Quality English & Quality Education.

CONFIANÇA  
I EXPERIÈNCIA
OFERIM CURSOS ARREU DEL 
MÓN I PER A TOT TIPUS 
D’ESTUDIANT

ELS NOSTRES 
PÚBLICS 
- JUNIORS
- ADULTS
- PROFESSIONALS
- FAMÍLIES 

ESCOLES I DESTINS
PER TOT EL MÓN

+60
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CURSOS
BENEFICIS

ALLOTJAMENT
en famílies o
residències

PROGRAMA
d’activitats 

diari

 

EXCURSIONS
1 a la setmana 

a llocs d´interès

 
De cada destí es 

proposen les visites 
més interessants.

Activitats organitzades  
per monitors 

amb experiència.

Famílies gestionades 
directament per l’escola, 

sense intermediaris.

MENJARS
pensió 

completa

 
Àpats adaptats

a les necessitats 
de cada estudiant.

TRASLLATS
inclosos durant

l´estada

 
Servei privat de trasllats 

per a tots els nostres
alumnes.

VOL INCLÒS
anada i tornada maleta 

de 23 Kg

 

20 CLASSES
d´anglès per

setmana

 

MONITOR
de l´agència 

durant l´estada

 
El Monitor Valua té cura 

de tots els nostres
estudiants.

Avantatges i 
preferències pels 

nostres estudiants.

Classes dinàmiques
que busquen la motivació

i participació.

TOT EL QUE T’OFERIM
PENSANT EN TU EN
TOT MOMENT!
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PROGRAMES
TOTS ELS SERVEIS INCLOSOS

T’HO POSEM FÀCIL: 
ELS MILLORS PROGRAMES 
AMB TOTS ELS SERVEIS 
INCLOSOS 

Comptem amb programes amb tots els serveis inclosos, oferim 
la comoditat de tenir un preu tancat amb un servei complert 
amb vol i monitor acompanyant durant tota l’estada. 

L’estudiant compta amb una persona de referència de 
l’agència, amb qui pot contactar en tot moment, alhora que viu 
una immersió lingüística i cultural amb estudiants d’arreu del 
món.

KILKENNY
Irlanda

CORK
Irlanda

LA CIUTAT  
MÉS ANIMADA  
D’IRLANDA
 
Cork podria ser la capital d’Irlanda 
per la seva riquesa cultural i històri-
ca. Una ciutat per gaudir d’experièn-
cies artístiques i gastronòmiques 
típiques del país. 

ÉS UNA CIUTAT  
MOLT MODERNA  
I MEDIEVAL
 
Acollidora ciutat ubicada al centre 
d’Irlanda, a mig camí entre Dublín 
i Cork, molt ben comunicada amb 
diversos aeroports. Ciutat coneguda 
pel seu Castell i per ser la Capital 
Medieval d’Irlanda.

LIVERPOOL
Anglaterra

EL 2015 LIVERPOOL VA 
SER CLASSIFICADA COM 
EL 5È MILLOR DESTÍ DEL 
REGNE UNIT.

És una ciutat vibrant, icònica i cultu-
ral amb molt per oferir. Bressol dels 
Beatles és la ciutat fora de Londres 
amb més galeries i museus.

SOUTHAMPTON
Anglaterra

CIUTAT AMB UNA GRAN 
RIQUESA HISTÒRICA I ES-
PECTACULARS PARCS
 
Espais verds on gaudir del teu curs 
d’anglès a Anglaterra. 

És considerada una de les 5 millors 
ciutats per viure i treballar al Regne 
Unit a més a més de ser una ciutat 
universitària. 

HAMILTON
Canadà

UBICADA A MIG CAMÍ 
ENTRE TORONTO I LES  
CASCADES DEL NIAGARA
 
L’entorn natural de Hamilton permet 
als estudiants gaudir d’una àmplia 
varietat d’activitats, com senderisme 
o visites a les cascades, fer ràfting a 
Grand Rover, passejar per la platja, 
nedar al llac d’Ontario i visitar una de 
les meravelles del món, les Cascades 
del Niàgara amb barca.
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DALKEY 
Irlanda

ÉS UN DELS BARRIS  
MÉS POPULARS  
DE DUBLÍN 
 
Va ser un assentament viking i un 
port molt important durant l’Edat 
Mitjana. Actualment lloc de residèn-
cia de famosos i famílies benestants, 
Dalkey no deixa de ser un petit 
poble agradable i segur lluny de les 
multituds del centre.

DUBLÍN 
Irlanda

LA CAPITAL IRLANDESA 
ÉS UNA CUITAT  
ACOLLIDORA
 
Culturalment rica i amb el cor obert 
als visitants. Ciutat màgica plena de 
contrastos que respira modernitat i 
amb racons per descobrir, tot pas-
sejant pels seus carrerons i parcs, la 
seva mil·lenària història.

GALWAY
Irlanda

CIUTAT  SITUADA A 
L’INCREÏBLE COSTA  
ATLÀNTICA
 
És la zona dels impressionants penya 
segats Irlandesos. Galway compta 
amb una població acollidora amb el 
característic caràcter dels Irlandesos 
de l’oest.
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pubs
Capital europea 
amb menys pubs 
per persona.

universitat
Hi ha la Universitat activa 
més antiga del món.
Trinity College va ser una de 
les primeres universitats
britàniques en permetre 
l’accés a les dones.

cases
Existeix la tradició de 
pintar les portes
de les cases de colors 
vius i cridaners.
Hi ha moltes llegendes 
darrere d’aquest costum 
tant peculiar.

vikings
Va ser fundada l’any 
988 pels Vikings, el seu 
nom significa en llengua 
vikinga “estany negre”.

DUBLÍN 
Irlanda

PATRIMONI MUNDIAL
CASTELLS I JARDINS

MONUMENTS I HISTÒRIA
CARRERS AMB ENCANT
MÚSICA TRADICIONAL

CASTELL DE DUBLÍN
TEMPLE BAR

TRINITY COLLEGE
RUTA DELS ESCRIPTORS

 

  * Preu subjecte a disponibilitat i canvis de divisa i/o impostos
** Preus a consultar en cada cas
    Organitzat per Valua Travel amb GC 002685

SERVEIS INCLOSOS 

VOL INCLÒS
anada i tornada maleta 

de 23 Kg

 

TRASLLATS
inclosos durant

l´estada

 

PROGRAMA
d’activitats 

diari

 

EXCURSIONS
1 a la setmana 

a llocs d´interès

 

MATRÍCULA
està inclosa 
en el preu

 

MENJARS
pensió 

completa

 

ALLOTJAMENT
en famílies
irlandeses

MONITOR
de l´agència 

durant l´estada

 

EL PREU INCLOU

OPCIONALS (no inclosos)

SETMANA EXTRA 
ESTADES DE  2-6 SETMANES

ALLOTJAMENT EN RESIDÈNCIA 
Residència Marino, Trinity, 
Griffith o Alexandra**

ALTRES PROGRAMES** 
Programa Young Adult (16 – 18 anys)
Anglès + Futbol / Anglès + Música / Anglès + Rugby

• 15 hores de classe per setmana.
• Classes garantides d´alumnes de diverses nacionalitats.
• Màxim de 15 alumnes per classe.
• Test de Nivell i material per al curs.
• Tots els Nivells: CEFR A1 + Elementary fins C1 Advance.
• Certificat de compliment.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Escola en impressionants edificis Irlandesos.
• Famílies d’acollida de qualitat i supervisades per l’escola.
• Pensió Completa amb pícnic per dinar.
• Proximitat de la Família d’Acollida fins a l’escola en 

transport públic.
• Allotjament  compartit amb estudiants d’altres 
nacionalitats.
• Chat Zone, zona per practicar l’anglès cada tarda.

L´ESCOLA
Probablement la millor escola d’anglès d’Irlanda, ens ofereix les màximes garanties de qualitat amb més de 30 anys d’experiència 
i amb estudiants de més de 60 nacionalitats diferents. L’escola compta amb diversos centres a la zona. Tots són impressionants 
edificis que formen per si sols un campus, perfecte per poder viure una experiència inoblidable a Dublín mentre fas nous amics.

BE COOL! 
APRÈN ANGLÈS 
IRLANDA - DUBLÍN

ESTADA LINGÜÍSTICA  
Per a joves de 11 a 17 anys 
En famílies irlandeses

2.120€
2 setmanes 

Setmana extra per 785€

DUBLÍN

15 CLASSES
d´anglès per

setmana

 

+ info

  

DESCOBREIX ELS CONTRASTOS 
D’UNA CIUTAT INSPIRADORA

https://valuatravel.com/languages/tour/curs-angles-estranger/
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artistes
Refugi de persona-
litats i artistes molt 
populars a Irlanda.

castells
Al carrer principal 
del poble hi ha un 
castell que presideix
la zona comercial.

història
El seu nom significa “illa 
Espinosa”,
va ser un assentament 
viking i es va convertir
en un important port 
durant l’Edat Mitjana.

gastronomia
Famós pels seus  
comerços, llibreries 
cafeteries i reconeguts 
restaurants.

DALKEY 
Irlanda

EL CASTELL DE DALKEY
LLIBRERIES I BOTIGUES

PARCS
EL PORT ESPORTIU

PENYA- SEGATS
CONFORT I SEGURETAT

  * Preu subjecte a disponibilitat i canvis de divisa i/o impostos
** Preus a consultar en cada cas
    Organitzat per Valua Travel amb GC 002685

L´ESCOLA

SERVEIS INCLOSOS 

SORTIDES

OPCIONALS

VOL INCLÒS
anada i tornada maleta 

de 23 Kg

 

TRASLLATS
inclosos durant

l´estada

 

PROGRAMA
d’activitats 

diari

 

EXCURSIONS
1 a la setmana 

a llocs d´interès

 

MATRÍCULA
està inclosa 
en el preu

 

MENJARS
pensió 

completa

 

ALLOTJAMENT
en famílies
irlandeses

MONITOR
de l´agència 

durant l´estada

 

Situada a la pintoresca població costanera de Dalkey. Un barri molt conegut, actualment lloc de residència de les famílies benestants 
de Dublín. L’escola compta amb un petit campus propi envoltat per una zona verda amb moltes possibilitats per practicar esport o 
jocs d’equip. És un campus únic, privat i constitueix un petit món estudiantil envoltat d’un dels paratges més bonics d’Irlanda.

EL PREU INCLOU

• 15 hores de classe per setmana.
• Excel·lent zona per practicar esports al campus.
• Sortides, trobades i visites setmanals.
• Test de Nivell.
• Màxim 15 alumnes per classe.
• Garantim grups amb diverses nacionalitats.
• Estudiants dividits per nivells i edats.
• Activitats de tarda i un vespre cada setmana.
• Excursions setmanals als llocs més a llocs d´interès. 
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.

JUNY                    JULIOL

05 DIUMENGE

12 DIUMENGE

28 DIUMENGE

SETMANA EXTRA
ESTADES DE  2-4 SETMANES

FAMÍLIES

• Immersió total en famílies irlandeses.
• Règim de pensió completa amb pícnic per dinar.
• Seleccionades acuradament per l’escola.
• Situades a petites distàncies de l’escola en 
transport públic.

BE COOL! 
APRÈN ANGLÈS 
IRLANDA - DUBLÍN

ESTADA LINGÜÍSTICA  
Per a joves de 12 a 17 anys 
En famílies Irlandeses

1.990€ 
2 setmanes 

Setmana extra per 735€

+ info

DALKEY

15 CLASSES
d´anglès per

setmana

 

DESCOBREIX 
UN DELS MILLORS
PARATGES NATURALS

https://valuatravel.com/languages/tour/curs-dangles-a-dublin-dalkey-per-a-joves/
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poblada
Tercera ciutat més 
poblada d’Irlanda.

cinema
Galway es declarada 
com a Ciutat del Cine 
per la UNESCO.

juvenil
Ciutat bohèmia amb 
caràcter juvenil, alegre i 
divertit. 

amigable
Considerada una de les 
ciutats més amigables 
del món,

contrastos
Carrers plens de  
contrastos amb  
edificis antics i d’ar-
quitectura moderna.

CAPITAL CULTURAL
ESPORT

AVENTURA
EXCURSIONS

BOTIGUES AMB ENCANT

GALWAY
Irlanda

SERVEIS INCLOSOS 

OPCIONALS (no inclosos)

VOL INCLÒS
anada i tornada maleta 

de 23 Kg

 

TRASLLATS
inclosos durant

l´estada

 

PROGRAMA
d’activitats 

diari

 

EXCURSIONS
1 a la setmana 

a llocs d´interès

 

MATRÍCULA
està inclosa 
en el preu

 

MENJARS
pensió 

completa

 

ALLOTJAMENT
en famílies
irlandeses

MONITOR
de l´agència 

durant l´estada

 

ALLOTJAMENT EN RESIDÈNCIA

EL PREU INCLOU

• 24 hores de classe per setmana.
• Classes garantides d´alumnes de diverses nacionalitats.
• Màxim de 15 alumnes per classe.
• Test de Nivell i material per al curs.
• Tots els Nivells: CEFR A1 + Elementary fins C1 Advance.
• Certificat de compliment.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Allotjament en famílies en pensió completa.
• Ofereix els estàndards més alts de qualitat.

L´ESCOLA
Escola moderna i acollidora ubicada al centre neuràlgic de la capital cultural d’Irlanda. Ofereix uns programes educatius i unes acti-
vitats de lleure enfocades a l’aprenentatge de l’anglès amb estudiants d’arreu del món. La qualitat en el servei i les instal·lacions que 
ens ofereix són ideals per viure la millor experiència en una de les ciutats més boniques d’Irlanda.

FAMÍLIES

• Immersió total en famílies irlandeses.
• Règim de pensió completa amb pícnic per dinar.
• Famílies d’acollida de qualitat i supervisades per l’escola.
• Situades a petites distàncies de l’escola en 
transport públic.

SETMANA EXTRA 
ESTADES DE  2-4 SETMANES

BE COOL! 
APRÈN ANGLÈS 
IRLANDA 

ESTADA LINGÜÍSTICA  
Per a joves de 12 a 17 anys 
En famílies irlandeses

2.100€
2 setmanes 

Setmana extra per 748€

GALWAY

24 CLASSES
d´anglès per

setmana

 

+ info

  * Preu subjecte a disponibilitat i canvis de divisa i/o impostos
** Preus a consultar en cada cas
    Organitzat per Valua Travel amb GC 002685

CLIFF OF MOHER
DESAFIA EL VERTIGEN

https://valuatravel.com/languages/tour/galway-aprendre-angles/
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CORK
Irlanda

PAISATGES ESPECTACULARS
CASTELLS I JARDINS

MONUMENTS
MERCATS

MÚSICA TRADICIONAL
PATRIMONI MUNDIAL

història
Coneguda com a una 
ciutat rebel, per la seva 
lluita contra diversos 
poders britànics durant la 
seva dominació.

llegenda
Cork està situada sobre les 
aigües del riu Lee.
Una llegenda diu que els que 
es troben la foca que habita 
en les aigües, es queden en 
la ciutat eternament.

ciutat
Segona ciutat més gran 
d’Irlanda i la tercera més 
poblada del país.

universitats
Ciutat plena d’energia i  
reconeguda com a una 
ciutat universitària.

L´ESCOLA

RUTINA DIÀRIA
EL PREU INCLOU

EXEMPLE D´HORARI SETMANAL

HORARI ACTIVITAT
8:30 - 9:00 Esmorzar
09:00 - 12:15 Classes pel matí
12:30 - 14:00 Dinar
Fins les 18:00 Activitats de tarda
18:00 Sopar
20:00 - 22:00 Activitats de vespre

L’escola de Cork és una de les millors escoles d’anglès d’Irlanda, ubicada al centre de la ciutat. Zones tranquil·les i segures, 
molt ben comunicades tant amb l’aeroport de Cork com amb el de Dublín. Escola amb nombroses acreditacions, ideal per fer 
un curs d’anglès a Irlanda, M.E.I., Quality English, ALTO o Education in Ireland entre d’altres. Aposta per una educació que 
garanteix als alumnes un ensenyament de qualitat i una experiència única.

FAMÍLIES

CORK
SETMANES 
Mínim 2 setmanes

EDAT
Junior: 12-17 anys

RÈGIM 
Pensió completa

ALLOTJAMENT 
En Famílies

DIA 09:00 - 12:15 14:00 - 18:00 20:00 - 22:00
DILLUNS

General English Classes

Visita al Blarney castle
Activitats de vespre:

Bingo
Disco

Karaoke

DIMARTS Activitats multiesportives

DIMECRES Visita UCC

DIJOUS Activitats multiesportives

DIVENDRES Activitat  “Cerca del tresor”

DISSABTE Excursió de dia complet a Killarney

1.980€
2 setmanes

Setmana extra per 740€

• Immersió total en famílies irlandeses en règim de pensió completa.
• Famílies seleccionades acuradament per l’escola.
• Màxim de dos estudiants de mateixa llengua materna a cada família.
• Les famílies estan situades a petites distàncies de l’escola en transport públic.
• Mitja pensió de Dilluns a Divendres i pensió completa els caps de setmana.

• 15 h de classe per setmana.
• Màxim 15 estudiants per classe dividits per nivells
• Test de nivell i material escolar.
• Certificat de compliment del curs.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Allotjament en famílies irlandeses.
• Pensió completa: Esmorzar, pícnic per dinar i sopar a casa.
• Transports: vols d’anada i de tornada, trasllats.
• Activitats a la tarda: Visites culturals
• Activitats de vespre: Discoteca, karaoke i bingo.
• Excursió de tot el dia cada cap de setmana. 
• Assegurança de viatge: Assistència mèdica, accidents i RC. 

* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.

+ info

POSA RUMB A UNA DE  
LES CIUTATS MÉS  
ANIMADES D’IRLANDA

https://valuatravel.com/languages/tour/irlanda-junior-cork-12-17-anys/
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KILKENNY
Irlanda

CASTELL DE KILKENNY
CATEDRALS I ESGLÈSIES

AMBIENT MEDIEVAL
POBLE ARTESANAL

CARRERS AMB BOTIGUES

L´ESCOLA

RUTINA DIÀRIA

EXEMPLE D´HORARI SETMANAL

HORARI ACTIVITAT
08:00 - 9:00 Esmorzar

09:00 - 13:00 3 hores lectives pel matí (15h) 

13:00 - 14:00 Dinar

Fins les 18:00 Activitats de tarda

18:00 Sopar

20:00 Activitats de vespre

Escola amb més de 40 anys d’experiència oferint cursos d’anglès a Irlanda per a joves i adults. Situada a Kilkenny, ciutat 
coneguda pel seu Castell i per ser la Capital Medieval d’Irlanda. Sota el segell de garantia de qualitat de Quality English 
ofereix un programa especial amb 4 tardes cada setmana on les activitats es realitzen juntament amb altres alumnes 
irlandesos, provocant així una immersió social i cultural en un entorn amb estudiants nadius i d’altres nacionalitats.

• Immersió total en famílies irlandeses en règim de pensió completa.
• Famílies seleccionades acuradament per l’escola.
• Hi haurà 2 estudiants del mateix grup classe per família.
• Les famílies estan situades a petites distàncies de l’escola en transport públic o caminant. 

FAMÍLIES

KILKENNY
EDAT  
Junior: 11-15 anys

SETMANES 
Mínim 2 setmanes

RÈGIM 
Pensió completa

ALLOTJAMENT 
En Famílies

EL PREU INCLOU

• 15 h de classe per setmana.
• Màxim 15 estudiants per classe.
• Certificat de compliment i material pel curs.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Allotjament en famílies irlandeses.
• Pensió completa: Esmorzar, pícnic per dinar i sopar a casa.
• Transports: vols d’anada i de tornada i trasllats.
• Activitats a la tarda: 4 activitats amb estudiants irlandesos.
• Activitats de vespre: Ball, pel·lícules, karaoke...
• Excursió de mig dia cada setmana.
• Excursió de tot el dia cada setmana. 
• Assegurança de viatge: Assistència mèdica, accidents i RC. 

1.890€
2 setmanes 

DIA 09:00 - 12:30 14:00 - 18:00 20:00 - 22:00
DILLUNS

General English Classes

Arts & Craft

Activitats de vespre

DIMARTS Activitat d’artesania

DIMECRES Activitat cuina

DIJOUS      Activitat d’esports

DIVENDRES Excursió de mig dia

DISSABTE Dia lliure amb la família

DIUMENGE Excursió de dia complet amb un professional i un Professor d’ATC

* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.

+ info

ENDINSA’T EN LA FUSIÓ PERFECTE 
ENTRE MEDIEVAL I MODERN

marbre
Coneguda com a la 
ciutat del marbre. 

ecologia
Anomenada com a la 
ciutat més neta del país 
l’any 2018.

medieval
És considerada el cor 
i l’esperit de l’Irlanda 
Medieval.

cultura
Als habitants d’aquesta 
localitat se’ls anomena 
gats: “Kilkenny Cats”

https://valuatravel.com/languages/tour/irlanda-programa-junior-kilkenny-12-17-anys/
https://valuatravel.com/languages/tour/irlanda-programa-junior-kilkenny-12-17-anys/
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estudiants
Abarca una de les  
comunitats estudiantils 
més grans del Regne 
Unit.

titanic
The Beatles era la banda 
resident del famós bar “The 
Cavern”LIVERPOOL

Anglaterra

CIUTAT DEL TITANIC
MUSEUS I GALERIES

MONUMENTS I HISTÒRIA
PARATGES NATURALS

PORT D’INTERÈS TURÍSTIC
 

ENDINSA’T EN LES HISTÒRIES 
QUE DONEN FORMA A AQUESTA 
CIUTAT

artistes
The Beatles era 
la banda resident 
del famós bar 
“The Cavern”.

L´ESCOLA

RUTINA DIÀRIA

EXEMPLE D´HORARI SETMANAL

HORARI ACTIVITAT
08:00 - 9:00 Esmorzar

09:00 - 13:00 3 hores lectives pel matí (15h) 

13:00 - 14:00 Dinar

Fins les 18:00 Activitats de tarda

18:00 Sopar

20:00 Activitats de vespre

Escola d’idiomes innovadora i d’ambient familiar que ofereix una gran diversitat de cursos d’anglès adequats als diferents 
nivells, edats i necessitats dels estudiants. Situada a la ciutat cosmopòlita de Liverpool (Anglaterra), un destí cultural vibrant 
i icònic. Ofereix programes d’immersió lingüística i cultural dissenyats per a grups que vulguin millorar el seu nivell d’anglès, 
així com també les seves habilitats comunicatives amb estudiants d’arreu de món.

• Immersió total en famílies angleses en règim de pensió completa.
• Famílies seleccionades acuradament per l’escola.
• Allotjament en habitacions dobles o individuals (subjecte a disponibilitat).
• Les famílies estan situades a petites distàncies de l’escola en transport públic.

FAMÍLIES

LIVERPOOL
EDAT  
Junior: 12-17 anys

SETMANES
Mínim 2 setmanes

RÈGIM 
Pensió completa

ALLOTJAMENT 
En Famílies

EL PREU INCLOU

• 15 h de classe per setmana.
• Màxim 15 estudiants per classe.
• Test de nivell i material escolar.
• Certificat de compliment del curs.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Allotjament en famílies angleses (habitacions dobles o individuals).
• Pensió completa: Esmorzar, pícnic per dinar i sopar a casa.
• Transports: vols d’anada i de tornada, trasllats i Travel Pass.
• Activitats a la tarda: 5 activitats setmanals 
• Activitats de vespre: 2 activitats (Pel·lícula i Talent Show).
• Excursió de tot el dia cada cap de setmana. 
• Assegurança de viatge: Assistència mèdica, accidents i RC. 

2.180€
2 setmanes 

DIA 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 20:00 - 22:00
DILLUNS

General English Classes

Cathedrals Tour 

Activitats de vespre (pel·lícules o 
Talent Show) o temps lliure.

DIMARTS Arts Museum

DIMECRES Radio City Tower & The Cavern

DIJOUS Beatles Museum

DIVENDRES Mersey Ferry & U-Boat

DISSABTE Excursió de cap de setmana: Lake District

DIUMENGE Dia lliure amb la família

* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.

+ info

https://valuatravel.com/languages/tour/anglaterra-junior-liverpool/
https://valuatravel.com/languages/tour/anglaterra-junior-liverpool/
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estudiants
Abarca una de les  
comunitats estudiantils 
més grans del Regne 
Unit.

port
Ciutat oberta al mar, 
amb un enorme port 
que és considerat un 
dels principals del 
Regne Unit.

titanic
Titanic va iniciar el seu viatge 
inaugural a la ciutat de Sou-
thampton l’Abril de 1912. SOUTHAMPTON

Anglaterra

CIUTAT DEL TITANIC
MUSEUS I GALERIES

MONUMENTS I HISTÒRIA
PARATGES NATURALS

PORT D’INTERÈS TURÍSTIC
 

ENDINSA’T EN LES HISTÒRIES 
QUE DONEN FORMA A AQUESTA 
CIUTAT

L´ESCOLA
Aquest programa té lloc a Southampton, una ciutat amb una gran riquesa històrica i amb parcs espectaculars. L’escola està 
situada al cor de la ciutat, a un parell de minuts caminant del centre històric, ocupa diversos edificis del S.XVIII just davant 
d’un dels parcs d’aquesta agradable ciutat universitària, que ofereix una gran oferta de lleure i oci. 

Valua Languages aposta per aquesta acadèmia per ser una escola d’idiomes de referencia amb una selecció de cursos 
impressionant, àmplia i imaginativa.

SOUTHAMPTON
EDAT  
Junior: 11-17 anys

PROGRAMA
English&Football

RÈGIM 
Pensió completa

ALLOTJAMENT 
En Família o Residència

1.400€
Per setmana

Setmana extra per 900€

• 15 h de classe per setmana.
• Màxim 15 estudiants per classe.
• Test de nivell i material educatiu.
• Allotjament en famílies amb pensió completa.
• Transports: vols d’anada i de tornada i trasllats.
• Activitats a la tarda/vespre: esportives, workshops...
• Excursió de migl dia cada setmana (Bournemouth, Portsmouth..)
• Excursió de tot el dia cada setmana (Londres, Bath, Oxford..)
• Assegurança de viatge: Assistència mèdica, accidents i RC. 

RESIDÈNCIA (suplement de 30€/setmana)

FOOTBALL CAMP EL PREU INCLOU

EXEMPLE D´HORARI SETMANAL

• Habitacions individuals amb bany privat.
• Pensió completa: tots els àpats inclosos al campus.
• Llençols i tovalloles.
• Rentadores disponibles amb monedes o targeta
• Servei de vigilància i seguretat 24/7.
• Màquines expenedores de begudes i snacks.
• Activitats de tarda i vespre diàries.

• Immersió total amb famílies locals escollides per l’escola. 
• El trajecte de la casa a l’escola amb bus i amb un professor 
   acompanyant després de classes.
• Distàncies fins a l’escola amb bus de 10 a 35 minuts.
• Lliurament de targeta de bus el dia d’arribada inclosa.
• Pensió completa: Esmorzar i sopar amb familia (dinar al campus).
• Habitacions compartides amb estudiants d’altres nacionalitats.
• Activitats de tarda i 3 activitats de vespre per setmana.

FAMÍLIES

DIA 09:00 - 13:00 14:00 - 17:30 18:30 - 20:30
DILLUNS

English Classes

Esports (tennis, zumba…)
Activitats de vespre:
Boat Party
Disco
Nits de Jocs
International festival
Temps amb la família
o a la Residència

DIMARTS Excursió de mig dia

DIMECRES Southampton tour

DIJOUS Excursió de tot el dia a Londres

DIVENDRES
English Classes

Teatre / Camp de fútbol

DISSABTE Flash Mob / Sports Camp

DIUMENGE Dia amb la família Activitats al Campus

• 15 hores d’esport i entrenament per setmana.
• Un partit per setmana contra equips locals.
• Una sessió de Psicología de l’esport a l’estadi per setmana.
• Una sessió Fitness per setmana.
• Dues sessions tècniques d’entrenament per setmana.
• Programa certificat per Southampton FC.
• Cerimònia de tancament.
• Tour per l’estadi i opció de conèixer els jugadors de l’equip.
• Garantia de grups amb diverses nacionalitats.
• Una sortida de dia sencer per setmana.

* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.

+ info

https://valuatravel.com/languages/tour/anglaterra-junior-southampton-11-17-anys/
https://valuatravel.com/languages/tour/anglaterra-junior-southampton-11-17-anys/
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boscos
31% del seu  
territori són 
boscos

ecologia
Tercer país amb més  
aire pur del món.

bèisbol
El guant de 
beisbol es va 
inventar a Cana-
dà l’any 1883.

docència
1 docent per cada 12 
alumnes en el país.

ètnia
Hi ha més de 200 
orígens ètnics.

HAMILTON 
Canadà

PARCS NACIONALS
TREKKINGS
ACCESSIBLE
AVENTURA

AVENTURA’T EN 
UN ENTORN  
NATURAL 
INIGUALABLE
 

L´ESCOLA

EXEMPLE SETMANAL

Valua col·labora des de fa anys amb una petita escola independent i propera de Canadà, compromesa en oferir cursos i ex-
periències de gran qualitat amb estudiants d’arreu del món. Liderada per dos professors d’anglès que entenen la importància 
de les classes en petit format, en una atenció personalitzada de cada alumne i en que l’entorn ha de ser agradable i acollidor. 

Ubicada en un paratge privilegiat, amb uns professionals atents i amb unes famílies acollidores. L’entorn natural de Hamil-
ton permet als estudiants la possibilitat de gaudir d’una amplia varietat d’activitats, com senderisme o visites a les cascades, 
fer ràfting a Grand Rover, passejar per la platja, nedar al llac d’Ontario i visitar una de les meravelles del món, les Cascades 
del Niagara amb barca.

HAMILTON - TORONTO
EDAT  
Junior: 11-17 anys

SETMANES 
Mínim 2 setmanes

RÈGIM 
Pensió completa

ALLOTJAMENT 
En Famílies

EL PREU INCLOU

• 15 h de classe per setmana.
• Màxim 16 estudiants per classe (promig de 12 alumnes).
• Test de nivell i material escolar.
• Certificat de compliment del curs.
• Matrícula i despeses de gestió.
• Monitor de l’agència durant tota l’estada.
• Allotjament en famílies escollides especialment per l’escola.
• Pensió completa: Esmorzar, pícnic per dinar i sopar a casa.
• Transports: vol d’anada i de tornada i trasllats a l’aeroport. 
• Activitats a la tarda i vespre.
• Excursió de tot el dia els Dissabtes.. 
• Assegurança de viatge: Assistència mèdica, accidents i RC. 

2.790€
2 setmanes

Setmana extra per 790€ 

DIA 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00 20:00 - 22:00
DILLUNS

General English Classes

Mini golf, rock climbing

Activitats de vespre 
o temps lliure

DIMARTS Laser Tag & Arcade

DIMECRES Full day English Classes

DIJOUS Visita Toronto & Emerald Lake Party

DIVENDRES Canadian Games & activities

DISSABTE Excursió de cap de setmana: Niagara Falls, Grand River Rafting...

DIUMENGE Dia lliure amb la família

* Preu subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuar la reserva i a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.

+ info

• Immersió total en famílies locals.
• Règim de pensió completa (esmorzar, dinar i sopar).
• Famílies seleccionades acuradament per l’escola.

FAMÍLIES

SETMANA EXTRA - 790€/setmana
Estades de  2-4 setmanes
ALLOTJAMENT EN RESIDÈNCIA 
Suplement de 360€/setmana
SERVEI D’ACOMPANYAMENT - 180€/setmana 
Només per a alumnes menors de 14 anys
TRANSPORT 
Públic per desplaçar-se fins a l’escola

OPCIONALS (no inclòs)

SORTIDA - ARRIBADA

JUNY                    JULIOL

12 DIUMENGE28 DIUMENGE

https://valuatravel.com/languages/tour/canada-toronto/
https://valuatravel.com/languages/tour/canada-toronto/
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QUÈ OPINEN...
ELS NOSTRES ESTUDIANTS

  

Et relaciones amb gent de tot el Món. Em va 
agradar molt la meva professora Sophie!
OSCAR PERALTA  

Dalkey
Irlanda‘‘

ELS NOSTRES ALUMNES 
TORNEN AMB LA  
MOTXILLA PLENA DE  
NOVES EXPERIÈNCIES

Molt contentes amb les 
famílies. L’excursió a Oxford 
perfecte. Creiem que hagués 
anat bé que l’estada fós de 3 
setmanes.
JOINA I ESTEL
COMELLAS FARRÀS 

Southampton
Irlanda
‘‘

Corroboren que el camí escollit i les escoles 
amb les que col·laborem són les perfectes 
per viure una estada lingüística a qualsevol 
lloc del món.

He estat molt bé aquesta 
setmana, a partir d’això vull 
començar a anar cada any  
a l’estranger per preparar  
el meu anglès, moltes  
gràcies per aquesta gran 
experiència! 
SIRA LINARES 

Dalkey
Irlanda
‘‘

Els serveis han estat immillo-
rables, ens hem sentit molt 
recolzades en tot moment. 
Les activitats i el viatge en 
general han estat molt ben 
organitzats, excel·lent.
ESTER ESCRIHUELA 

Dublín
Irlanda
‘‘

Molt bona experiència com 
a persona, contribuint a la 
millora de l’idioma.
MARTINA TATJE 

Southampton
Anglaterra
‘‘

Estem molt contents de 
l’estança que hem tingut a 
Irlanda. La valoració de l’aca-
dèmia és molt bona. 
JAUME DE RIALP 

Galway
Irlanda
‘‘

En aquest sentit, només cal 
felicitar a tots els professio-
nals de Vàlua per la immillo-
rable gestió de viatge!! 
FAMÍLIA PUIGDOMÈNECH 
RUBIO 

Toronto
Canadà
‘‘



MOLTES GRÀCIES
ENS POSEM A LA 
TEVA DISPOSICIÓ

languages@valuatravel.com 
www. valuatravel.com/languages

937 551 607


