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Editorial 
Sembla clar i evident que, en ple S XXI, el coneixement i 
domini de la llengua anglesa és un element 
imprescindible que marcarà diferències pel que fa a les 
possibilitats d’èxit dels futurs treballadors d’una societat 
cada vegada més global, on els contactes amb persones 
d’altres estats serà usual si no necessària. En aquest 
sentit, les Universitats catalanes, des de la seva 
incorporació al pla de Bolonya estan fent una aposta 
important per a normalitzar aquesta llengua i oferir-la com 
a vehicular en cada vegada més assignatures. Alhora, 
per obtenir el grau universitari, sigui quin sigui, els 
alumnes hauran d’acreditar una titulació mínima de 
llengua anglesa. Se’ns presenta, doncs, un futur immediat 
on el domini de l’anglès no només marcarà les diferències 
entre professionals, sinó que serà condició per a l’accés a 
moltes activitats formatives o professionals. 

La proposta de les Estades Aprèn a la Gran Bretanya és 
sensible a aquesta necessitat i es basa en el fet, 
reconegut des de tots els estaments educatius, que un 
idioma s’aprèn i es reforça molt millor si és ensenyat en 
un entorn natural on hi hagi una absoluta immersió per 
part de l’aprenent. Aquest aspecte fa que les Estades 
Aprèn a la Gran Bretanya combinin classes teòriques de 
gramàtica anglesa amb convivència amb famílies que 
tenen aquest idioma com a propi i amb la realització 
d’activitats lúdiques on la llengua de relació és l’anglès. 

Un altre element clau que defineix les Estades és el fet 
que cal oferir una proposta que garanteixi la seguretat, el 
seguiment i el control dels nostres fills i filles quan estan 
estudiant a l’estranger. Aquest aspecte, que és la 
principal preocupació de pares i mares, és el que defineix 
les característiques de l’estada. Els alumnes tenen un 
seguiment total des del mateix lloc de destí. En aquest 
sentit, el nostre acompanyament és integral. Els alumnes 
formen part del nostre grup des del moment de la sortida 
a l’aeroport de Barcelona fins a la tornada al mateix 
aeroport. Potser aquest és l’element que més diferencia 
les Estades Aprèn a la Gran Bretanya d’altres ofertes 
formatives semblants: la tranquil·litat de les famílies en 
confiar-nos la responsabilitat del benestar dels seus fills i 
filles. Nosaltres som allà, els fem seguiment diari i, quan 
cal, fem sessions de tutoria per resoldre qualsevol qüestió 
que preocupi l’alumne, ja sigui a nivell acadèmic o 
personal.
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Remant per Oxford 

Introducció 
La proposta de les Estades Aprèn a la Gran 
Bretanya va néixer ja fa uns anys amb uns objectius 
determinats: 

‐ Donar una resposta real a la necessitat 
d’aprenentatge d’una llengua que és 
imprescindible al S XXI. Perquè són molts els 
estudis que demostren que la millor manera 
d’aprendre una llengua estrangera no és 
només tenir professors nadius, sinó també 
viure durant períodes de temps en el país on 
s’hi parli majoritàriament. Alhora, cada vegada 
més la llengua anglesa esdevé imprescindible 
per aquells alumnes que volen cursar estudis 
universitaris, tant pel que fa als requeriments 
de les proves d’accés a la universitat (PAAU) 
com per l’exigència de les pròpies universitats 
que cada vegada més fan assignatures en 
anglès i exigeixen el certificat B2.2 
(corresponent al 5è curs de l’EOI o al FIRST 
CERTIFICATE) per poder-se graduar. 

- Possibilitar als alumnes una experiència 
fora de casa de dues a quatre setmanes en 
un entorn desconegut però segur. El fet de 
viure unes setmanes en un entorn desconegut 
i amb unes persones també desconegudes, 
juntament amb l’esforç d’haver-ho de fer en 
una llengua aliena, dóna a l’alumne uns 
aprenentatges i unes experiències que li seran 
molt útils en el seu desenvolupament vital. En 
aquest sentit, l’aposta per l’acompanyament 
integral per part de persones de l’acadèmia per 
tal de garantir que aquestes experiències siguin 
el més positives possible, és el fet que ens 
diferencia i ens distancia clarament d’altres 
propostes semblants per la tranquil·litat que 
aporta tant als alumnes com a les seves 
famílies. 

- Combinar estudi amb oci. La nostra proposta 
combina classes teòriques de gramàtica 
anglesa i classes pràctiques de conversa amb 
activitats lúdiques com jocs, esports o 

L’estada és una gran oportunitat per 
conèixer altres cultures 
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excursions de caràcter lúdico-cultural que fan 
que siguin viscudes per l’alumne com unes 
vacances, però que a més siguin aprofitades 
plenament per l’aprenentatge de l’anglès. 

- Que l’alumne i la seva família se sentin 
segurs i amb suport. Un seguiment diari del 
benestar total de l’alumne (tant a nivell 
personal com acadèmic) per part del/s tutor/s 
acompanyants garanteix que des del primer 
fins al darrer dia l’alumne tingui un referent 
immediat amb qui contactar que li pot ajudar a 
resoldre qualsevol problema que es pugui 
presentar durant les estades, el dia que sigui a 
l’hora que sigui. D’aquesta manera ens 
assegurem que a nivell acadèmic (el curs on 
va, el seu progrés, la seva actitud) és tot 
correcte i que a nivell personal (benestar 
personal, amistats, salut, relacions, activitats 
que realitza, ...) és tot satisfactori. El fet de ser 
estades amb acompanyament integral, 
possibilita que, en qualsevol moment de 
necessitat, l’alumne té un referent al seu costat 
en un termini d’una mitja hora. A més, el 
seguiment del benestar dels alumnes es 
realitza cada dia amb tots i cadascun d’ells, 
amb la qual cosa intentem assegurar que 
sempre tinguin la sensació d’estar protegits per 
algú proper. 

- Que la família no hagi de fer cap tasca a 
nivell organitzatiu. Des de la direcció de 
l’aprèn ens ocupem de tots els tràmits referits a 
l’estada. L’alumne només ha de 
responsabilitzar-se de tenir actualitzats i portar 
els documents que se li demanin i gaudir de 
l’estada (això sí, fent els deures que se li 
encomanin i estudiant el que li diguin).  

 
En definitiva, considerem les estades con una 
magnífica oportunitat per reforçar els coneixements 
d’un idioma estranger en un entorn natural, que no 
només aporta coneixements acadèmics sinó també 
vivències personals lluny de casa, però amb un suport 
i una protecció de confiança que les converteixen en 
un enriquiment personal molt important. 
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Les estades 
Les Estades Aprèn a la Gran Bretanya es 
desenvolupen durant dues, tres o quatre1 setmanes 
dels mesos de juliol i agost.  

El viatge el farem tots junts en funció del dia de 
sortida. Embarcarem una maleta a l’avió (més un 
equipatge de mà) tenint en compte les restriccions de 
pes i mesures de la companyia aèria. El vol fins a 
London Gatwick tarda poc menys de dues hores. En 
arribar, ens desplaçarem fins a la ciutat on fem les 
classes i allà ens vindran a buscar per acompanyar-
nos a on viurem. El primer dia de classe, el dilluns, els 
alumnes seran acompanyats a l’escola, on hauran de 
fer un examen que servirà per ubicar-los en una 
classe o altra en funció del seu nivell d’anglès (els 
nivells van des del Basic English fins al Advanced 
English). També s’utilitza aquest primer dia per 
mostrar a l’alumne les possibilitats que té a l’escola, 
així com per ensenyar-li les instal·lacions i els llocs 
més característics de la ciutat on estudiarà. 

Cada setmana hi haurà excursions organitzades per 
les pròpies escoles que tindran com a destinació 
algunes de les localitats més emblemàtiques de la 
zona i que estan incloses en el preu de l’estada. 

A més, en funció de l’escola triada, hi ha moltes 
activitats lúdiques organitzades pels mateixos centres 
on participen tots els estudiants, com per exemple: 
patinatge, minigolf, dansa, esport, piscines de 
tobogans indoor, cinema, minigolf, tallers de terrissa 
... totes incloses en el preu de l’estada. Tant les 
excursions com les activitats estan supervisades per 
l’staff2 de l’escola (directors del curs, professors i els  

                                                            
1 Dues setmanes alumnes menors de 14 anys; tres setmanes alumnes a 
partir dels 14 anys. 

2 Teacher:És qui fa les classes i acompanya en les activitats i excursions. 
Activity leader: És qui organitza i acompanya en les activitats i les 
excursions 
Local Organiser: Té cura dels aspectes no acadèmics de l’estada  
Course Director: És la persona que dirigeix i coordina tots els aspectes 
del curs a l’escola  
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guies d’activitats) que són responsables de tots els 
alumnes i que faran l’impossible per assegurar que 
l’estada els sigui positiva. Les escoles també estan 
dotades d’uns responsables de l’estada per garantir 
que les condicions d’allotjament, alimentació, 
transport, etc dels alumnes són les òptimes. Totes 
aquestes persones estan, alhora, supervisades i amb 
contacte directe amb el responsable de l’aprèn, de 
manera que qualsevol aspecte relacionat amb l’estada 
dels nostres alumnes, sigui estrictament acadèmic o a 
nivell vivencial, es treballa de forma coordinada des 
dels dos nivells. 

Els cursos d’aquest estiu es realitzaran a localitats i 
escoles situades en dos comtats veïns: el comtat de 
Surrey i el de Berkshire, que alhora són veïns de 
Londres. Les ciutats on tenim escoles són Guildford, 
Haslemere, Farnham i Woking, totes elles a menys 
d’una hora del centre de Londres. 

Totes les escoles on anem a fer classes són referents 
en formació a la zona i totes les classes a que 
assistim estan acreditades per organismes tan 
importants com el BRITISH COUNCIL, ENGLISHUK i 
EDUCATIONUK, que ens donen prestigi i asseguren 
la qualitat tant pel que fa a l’organització com a la 
docència. 

Tots els professors entenen els cursos internacionals 
d’estiu com un espai on han de combinar 
aprenentatge amb lleure, i intenten fer les classes de 
manera que l’experiència sigui sempre el màxim de 
positiva per a l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les escoles están 
situades a ciutats del 

sud de la Gran 
Bretanya, al sudoest de 

Londres. 
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de Londres 2012. 



QUÈ INCLOU EL PREU?: 

‐ Acompanyament en el viatge d’anada i tornada. 
‐ Trànsfer des de l’aeroport fins a la casa on 

resideixi l’estudiant, tant el dia d’arribada a 
Londres com, a la inversa, el dia de tornada. 

‐ Persona de suport durant tota l’estada. 
‐ Mínim de 20 classes setmanals de no més de 

15 alumnes per grup. 
‐ Prova de nivell el primer dilluns de curs per 

adjudicar els alumnes a cada nivell. 
‐ Allotjament amb famílies angloparlants.  
‐ Excursions3 
‐ Activitats lúdiques 
‐ Emissió de diploma/certificat d’assistència i 

aprofitament a les classes. 
‐ Control i seguiment diari dels alumnes. 
‐ Tutories personalitzades durant l’estada. 
‐ Condicions allotjament: 

o Esmorzar, dinar i sopar 
o Rentat de roba. 
o No han de fer les tasques de la llar tret 

d’arreglar l’habitació (tot i que es pot 
col·laborar, si ho volen). 

 

CONDICIONS PER A VENIR: 

‐ Edat mínima a partir de 10 anys. 
‐ Nivell mínim (assimilable al KET o 6è primària). 
‐ Autorització signada pels pares o tutors. 
‐ Autorització signada drets d’imatge. 
‐ Document signat de drets i deures: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 En funció de l’edat de l’alumne 1 o 2 excursions de tot el dia a la 
semana. 
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o DRETS: 
 L’alumne/a serà acompanyat durant el viatge 

d’anada i tornada per un membre de l’aprèn! que 
serà la seva persona de referència durant tota 
l’estada. 

 Qualsevol situació que l’alumne consideri que no 
és l’esperada ha de comunicar-la a la seva 
persona de referència. Pot fer-ho les 24 hores del 
dia, els 7 dies de la setmana durant la seva 
estada. 

 En cas de necessitat important, la persona de 
referència de l’alumne es desplaçarà per tenir una 
tutoria personal amb ell i així poder solucionar 
qualsevol qüestió. 

 L’alumne pot sol·licitar la participació a activitats 
no previstes en el moment d’iniciar l’estada. 
Caldrà que ho faci a la seva persona de referència 
de l’aprèn! amb un temps mínim de 24 hores 
d’antelació. 

 L’alumne té dret d’utilitzar les instal·lacions de la 
casa on estigui vivint com si fos un membre més 
de la família. 

 
o DEURES: 

 Qualsevol situació que l’alumne consideri que no 
és l’esperada ha de comunicar-la a la seva 
persona de referència. Pot fer-ho les 24 hores del 
dia, els 7 dies de la setmana durant la seva 
estada. 

 Tots els estudiants hauran d’assistir a un mínim 
(aprox. 80%) d’hores de classe per obtenir el 
certificat. 

 Qualsevol absència a una classe o activitat 
programada, caldrà que sigui consultada a la 
persona de referència de l’aprèn! 

 Caldrà que els alumnes portin com a mínim una 
llibreta i un bolígraf a cadascuna de les classes a 
que assisteixi. 

 Les classes són en anglès i no és permès l’ús de 
cap idioma que no sigui aquest durant les hores 
de classe (ni amb els professors ni entre alumnes 
que parlin idiomes que dominen). 

 Els alumnes hauran d’intentar fer cada dia els 
deures encomanats pel seu/va professor/a. 

E s t a d e s  a p r è n  a  l a  G r a n  B r e t a n y a Estiu 2013 



 No es pot fer ús del telèfon mòbil ni tenir-lo 
connectat durant les classes.  

 Cal mostrar-se respectuós en tot moment amb la 
família acollidora, els professors o membres de 
l’escola així com amb els companys de curs. 
Qualsevol problema amb ells caldrà que sigui 
comunicat immediatament a la persona de 
referència de l’aprèn!. 

 Qualsevol problema ocasionat per un 
comportament incorrecte en algun moment de 
l’estada a Anglaterra suposarà l’immediat retorn 
de l’alumne, amb el viatge a càrrec del mateix. 

 Entre d’altres, són faltes molt greus i causa 
d’expulsió immediata les següents: 

• Possessió o consum de substàncies 
estupefaents. 

• Presentar un estat d’embriaguesa. 
• Participar de forma activa en una baralla. 
• El furt o el robatori. 
• No fer cas de les indicacions donades per 

la direcció de l’aprèn! 
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Telèfon d’emergències: 
Des d’Anglaterra: 
07900294976 
Des de Catalunya: 
00447900294976 

 
Telèfon de trucada matinal: 

676072345 



Les escoles 
Les escoles on anirem estan situades a les següents 
localitats: 

‐ Haslemere (Amesbury School per a alumnes 
de 8 a 14 anys)  

‐ Guildford (Guildford Adult Learning Centre, 
per a alumnes de 12 a 16 anys; i Guildford 
College of Further and Higher Education, per 
a alumnes majors de 16 anys),  

‐ Farnham (Frensham Heights, per a alumnes de 
12 a 16 anys), 

‐ Woking (Harven School of English, per a 
alumnes de 14 a 16 anys). 

Guildford 

Guildford és una ciutat d’uns 220.000 habitants que té 
com a centre neuràlgic el High Street, situat al centre 
històric. La ciutat és reconeguda per la seva Universitat 
(University of Surrey) així com per la tradició en 
ensenyament de l’anglès a alumnes d’altres països i té 
com a plusos el fet que està situada al comtat més 
segur d’Anglaterra i és a només uns 35-40 minuts en 
tren del centre de Londres. 

Guildford College of Further and Higher Education 

Als afores de Guildford (uns 15 minuts caminant des 
del High Street), el Guildford College of Further and 
Higher Education és un college modern especialitzat, 
entre d’altres, en la preparació d’estudiants estrangers 
per a l’accés a la Universitat anglesa (pel qual cal 
superar una prova prèvia de coneixement de l’idioma). 
Disposa d’una àmplia zona verda tan dins com al 
voltant del campus i  serveis com cantina, botiga de 
queviures, biblioteca amb més de 100 PC’s, zona de 
wifi lliure pels estudiants, gimnàs, llibreria, ... 

Tots els alumnes dinen a la cantina del college que els 
ofereix cada dia un menú en un entorn estudiantil molt 
agradable. 
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En estar situada als afores de Guildford, destaca 
també per les àmplies zones verdes i de lleure que 
l’envolten, com l’Stoke Park, la zona de piscines del 
Lido, zones de minigolf, piscina municipal... a més 
està a tan sols uns 15 minuts de l’Spectrum (complex 
lúdic) en un passeig pel bosc. 

Guildford Adult Learning Center 

Situat a tres minuts de la High Street, el Guildford 
Adult Learning Center disposa de modernes 
instal·lacions i es troba a pocs minuts de les estacions 
de tren i d’autobusos de Guildford, al mateix cor de la 
High Street, centre comercial de la ciutat. Caminant, 
tenim a l’abast les botigues del carrer principal, el 
Guildford Castle (construït poc després de 1066), 
àmplies zones verdes, el cinema, el teatre o, una mica 
més lluny, la zona de lleure per excel·lència de 
Guildford: l’Spectrum, on es pot gaudir de piscines i 
tobogans indoor, bolera, patinatge sobre gel, ... 

 

 Haslemere 

Situada a uns 19 km al sud de Guildford, la petita 
Haslemere (només uns 15000 habitants) és un 
acollidora ciutat del comtat de Surrey envoltada de 
turons i ben comunicada per tren amb Londres. 
Disposa d’un centre lúdic amb piscines, pistes de 
tennis i de bàsquet així com de les botigues del seu 
High Street. 

 

Amesbury School 

L’Amesbury School va ser fundada el 1870 al bell mig 
d’un paratge natural de més de 130.000 m2 i té com a 
localitat més important de referència (a uns 4 km.) la 
ciutat d’Haslemere. 

Aquest fet converteix l’escola en un paratge idíl·lic en 
plena natura i envoltat de zona verda tancada on els 
alumnes poden participar en tota mena de jocs de la 
manera més segura possible. 
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 L’escola disposa de zones esportives, classes 
modernes i renovades, zona amb ordinadors, gimnàs ...  

A diferència d’altres escoles en les que l’alumne ha 
d’anar des de casa fins al centre educatiu pels seus 
mitjans, els que assisteixen a l’Amesbury School van 
de casa a l’escola i de l’escola a casa amb un autobús 
de la pròpia Amesbury School.  

Els cursos internacionals d’estiu realitzats a l’Amesbury 
School són pensats per a  alumnes de fins a 14 anys, 
es basen en la premisa de “learning is fun” (aprendre 
és divertit) i es focalitzen en els aspectes més 
comunicatius de l’idioma. Així mateix, les activitats 
preparades també són pensades per atendre les 
necessitats i interessos d’infants d’aquestes edats. 

 

Woking 

A només uns 30 minuts de Londres amb tren, es tracta 
d’una ciutat que permet organitzar moltíssimes 
activitats de lleure, incloent les escapades a la gran 
ciutat. 

Alhora, el seu centre comercial, de referència a tot el 
comptat, permet gaudir de shopping i diversió a diari. 

Woking College 

La Harven School of English és una escola 
especialitzada en l’ensenyament de l’anglès a persones 
estrangeres. L’organització de l’escola es diferencia de 
les altres en el fet que els alumnes són transportats per 
autobusos propis que els porten de casa a l’escola i, a 
la tarda, els retornen a casa. Aquest fet té dos 
avantatges importants: 

‐ En primer lloc, els alumnes no han d’accedir a 
l’escola per mitjans propis, amb la qual cosa no 
cal que estiguin pendents de diferents horaris de 
bus o parades. 
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‐ En segon lloc (i més important), els alumnes 
disposen de menys temps lliure per passejar 
amb altres companys, amb la qual cosa es 
minimitza el “perill” que passin massa estona 
parlant català entre ells. 

El programa ofereix classe al matí de dilluns a 
divendres i activitats a les tardes. A més, hi ha 
preparada una activitat de discoteca els divendres al 
vespre a la mateixa escola. Els dissabtes, com totes 
les escoles contractades per les Estades Aprèn a la 
Gran Bretanya Edició 2013, estan destinats a 
excursions de tot el dia per algun dels llocs 
emblemàtics del sud d’Anglaterra. 

Farnham 

Amb uns 37.000 habitants, Farnham és una altra 
interessant ciutat del comtat de Surrey que, com totes 
les exposades fins ara, disposa de bonics i cuidats 
parcs, zona de botigues i centre històric on sentir-se 
bé i és gairebé obligat. A Farnham podem trobar des 
d’un castell del S. XII fins a una zona de botigues on 
posar-nos al dia de la moda a Anglaterra. 

Al centre de la ciutat també trobem el Farnham 
Leisure Center, un complex esportiu que ofereix, enter 
d’altres possibilitats, una piscina de 25 metres amb 
aigua calenta. 

Frensham Heights School 

Aquesta escola situada als afores de Farnham és 
reconeguda pel seu treball educatiu a través de les 
arts. A l’estiu ofereixen cursos d’anglès a estudiants 
estrangers complementats amb un seguit d’activitats 
que aprofiten totes les possibilitats de l’escola 
(piscina, jardins, sala d’actes, pistes de tennis, 
ordinadors, ....). 

Si la família que ens hostatja viu a més de 30 minuts 
caminant de l’escola, ens hi acompanyen cada dia 
amb cotxe. Pel que fa als àpats, a la casa esmorzem i 
sopem i el dinar el fem a l’escola amb un menú a 
escollir entre diferents plats. 
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Altres 
consideracions 

L’objectiu és fer una immersió en una cultura 
diferent a la nostra i això inclou respectar-la el 
màxim possible. 

El menjar que es dóna en el homestay és el mateix que 
menja la pròpia família. Cal recordar que és força 
diferent al que estem acostumats aquí i, per tant, és 
possible que no acabi d’agradar als alumnes. 

Tant les escoles com les famílies acollidores tenen una 
llarga experiència en aquestes estades d’estudiants, 
per tant estan acostumades a les seves necessitats i és 
molt important seguir i fer cas als seus consells. Ells 
faran el possible per tal que ens sentim com a casa, 
però algunes coses són força diferents a com som aquí 
i ens poden semblar estranyes (no només el menjar).  

L’important és estar obert a una nova cultura. Cada 
casa té el seu funcionament (igual que tenim aquí) i cal 
ser respectuós amb aquestes normes no escrites que 
anirem vivint. 

Una cosa molt important per a les famílies angleses és 
que cal ser “polite” amb tothom (els anglesos diuen 
“gràcies” i “si us plau” per tot). També és molt important 
recordar que estem compartint una casa, no estant en 
un hotel.  

Qualsevol situació que l’estudiant consideri que es pot 
millorar, l’haurà de comunicar al més aviat possible a la 
persona de l’aprèn! de referència en l’estada. 

Sense menystenir els altres objectius, tenim clar que 
anem a la Gran Bretanya per aprendre anglès. Això vol 
dir que hauríem d’evitar parlar en català o altres 
idiomes que dominem amb altres estudiants. Per 
aquest motiu, des de la direcció de l’aprèn! es 
recomana que l’alumne estigui el menor temps possible 
només amb estudiants catalans. 
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Les claus per aprendre el màxim en aquesta estada 
són: en la mesura del possible, només parlar en 
anglès, fer sempre els deures encomanats i estar 
el màxim temps possible interactuant amb 
persones angleses o que parlin anglès. 

 Si l’alumne creu que l’activitat d’alguna classe no és 
útil pel seu nivell (massa senzilla o massa 
complicada), és important que ho comuniqui al seu 
professor o/i la persona de referència de l’acadèmia 
aprèn!. Tanmateix, si des de l’escola es considera 
positiu per a ell, pot canviar de grup l’alumne durant 
l’estada per tal de poder incidir millor en els seus 
aprenentatges. 

En cas d’emergència, cal trucar al 999 (gratuït des de 
qualsevol telèfon) i demanar per Police, Ambulance o 
Fire en funció de les necessitats. Seguidament caldrà 
posar-se en contacte amb la persona responsable de 
la direcció de l’aprèn! per explicar-li l’emergència (les 
24 hores del dia i els 7 dies de la setmana al 004479 
00294976 -des de Catalunya- o el 07900294976 des 
d’allà). 

El voltatge standard a Anglaterra és 230 v AC, 50-
60HZ. Cal un adaptador per poder endollar aparells 
electrònics ja que els endolls són del tipus “3 
quadrats”. Tot i que la majoria de les cases disposen 
d’aquests adaptadors, recomanem portar-lo des 
d’aquí o comprar-ne un allà en cas que tinguem  
carregador del mòbil o qualsevol altre aparell elèctric. 

Pel que fa a l’horari habitual de les famílies, 
acostumen a ser tots a casa al voltant de les 7pm per 
sopar. Només en cas de participar a alguna activitat 
proposada per l’escola o prèvia autorització de la 
persona de referència de l’acadèmia aprèn! es pot 
arribar a casa més tard. 

El clima al sud d’Anglaterra les setmanes de l’estada 
és difícilment predictible, però acostuma a ser més 
força fred que aquí (pot variar entre els 16°C i els 
25°C) i amb ruixats (és, doncs, recomanable portar un 
paraigües o un impermeable). 
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Telèfon d’emergències: 
Des d’Anglaterra: 
07900294976 
Des de Catalunya: 
00447900294976 

 
Telèfon de trucada matinal: 

676072345 



Si voleu informació detallada podeu consultar les 
pàgines del temps de la BBC a www.bbc.co.uk/weather  

Les tarifes de transport públic a Anglaterra són força 
més cares que aquí, tot i que molt útils ja que esta tot 
molt ben comunicat via tren, metro o bus. 

De mitjana, podem trobar tickets setmanals per al bus 
urbà per unes 19 lliures. 
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Acadèmia Aprèn 
Av. Salvador Dalí, 5 

Figueres 
972.510.966   -   676.072.345 

www.apren.eu 


