




DESTINACIÓ

● Situada a la costa oest de la República d’Irlanda
● Comtat de Clare
● 25.000 habitants
● Es troba a 35 minuts de Kinvara, 1 hora de Galway i 2 hores 30 minuts de 

Dublín
● Ennis és coneguda per la seva abadia per la seva tradició de música 

tradicional irlandesa 
● Situada a prop d’atractius turístics com: 

○ Cliffs oh Moher
○ Salthill
○ Galway

CONTINGUT

ENNIS



DESTINACIÓ

● És el centre on es faran les classes, està situat al centre de 
la vila d’Ennis

● Durant l’any és una escola pública mixta 
● Classes lluminoses i espaioses, totes disposen d’internet i 

pissarres interactives 
● Instal·lacions:

○ Aules d’ordinadors
○ Laboratori de fusteria i metal·lúrgia
○ Aula de música 
○ Teatre
○ Laboratori de ciència
○ Camps de gespa i pistes de bàsquet

ENNIS COMMUNITY COLLEGE

ENNIS



DESTINACIÓ

● Classes de matins de 09.15 h. a 12.45 h.
● El primer dia de curs es farà un examen per saber el nivell 

de cada alumne i assignar-li el seu grup. 
● Realitzaran 15 hores setmanals de classes d’anglès
● La primera hora i mitja realitzaran vocabulari i gramàtica, l’

última hora i mitja de classe realitzaran activitats de 
comunicació i cultura.

● Hi haurà entre 10 i 15 estudiants per aula
● Es donarà tot el material necessari pel curs.
● L’últim dia de curs se’ls hi donarà un diploma.

LES CLASSES

ENNIS



DESTINACIÓ

● És el centre on es faran les activitats d’art o esports, també 
serà el punt de trobada per les excursions

● Situat al centre de la vila, a només 6 minuts a peu de l’Ennis 
Community College

● Instal·lacions:
○ Aules d’ordinadors
○ 8 aules d’art
○ Wi-fi en tot el centre 
○ Aula de música
○ Camps de gespa exterior per realitzar tota classe 

d’esports

ERASMUS SMITH HOUSE

ENNIS



DESTINACIÓ

● 4 dies a la setmana podran escollir fer activitats esportives 
o artístiques.

● Activitats esportives: Futbol, esports gaèlics, bàsquet, 
beisboll...

● Activitats artístiques: Fotografies, música irlandesa, hip-hop, 
teatre, manualitats…

● 1 dia a la setmana hi haurà activitat de vespre, serà 
discoteca.

● 1 excursió de mig dia a la setmana.

ACTIVITATS DE TARDA I VESPRE

ENNIS



DESTINACIÓ
EXEMPLE HORARI
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DESTINACIÓ

● 2 excursions per setmana

○ Galway
○ Cliffs of Moher 

EXCURSIÓ

ENNIS



DESTINACIÓ

● Les estades en família són una oportunitat magnífica per 
aprendre l' idioma i la cultura local. 

● És important no tenir un concepte apriorístic sobre el 
concepte de família. Moltes ho són en el sentit clàssic del 
terme però altres són monoparentals, tenen diversos 
orígens i un gran nombre d'elles tenen a altres estudiants 
de diferent nacionalitat a casa. 

● Règim de pensió completa.

● Les famílies porten els estudiant a l’escola cada dia

FAMÍLIA

ENNIS



DESTINACIÓ

● Test de nivell al principi del programa
● 15 sessions setmanals d’anglès i material didàctic
● Allotjament en família i pensió completa
● Certificat de curs
● Excursió de dia complet
● Activitats o excursió de mig dia durant les tardes
● Activitats de nit
● Trasllat aeroport - punt de trobada amb les famílies – 

aeroport
● Assegurança mèdica (il·limitada) i de responsabilitat 

civil
● Telèfon d’assistència 24 hores
● Seguiment del curs per part de British Summer
● Professores acompanyants de Masmitjà Girona. 

EL PREU INCLOU

ENNIS

● Assegurança de cancel·lació 
● Vol 

EL PREU NO INCLOU

1 setmana del 25/06/2023 al 02/07/2023
Preu: 990€

TERMINIS DE PAGAMENT: 

● Primer pagament: 400€  (Abans del 
12/12/2022) 

● 13/02: 25% del preu (restant la paga i 
senyal)

● 10/04:  25% del preu 
● 08/05: 25% del preu 
● 01/06: el que manqui per pagar 

DATES I PREUS



Carrer Migdia 25. 
17002 Girona 

T: 972 414 902
jordi@britishsummer.com

www.britishsummer.com

LET ’S  TALK ?


