
Benvolgudes famílies, 

us fem arribar la informació de la reunió de dimecres 4 de març sobre estades 

lingüístiques. L'escola proposa quatre opcions. En trobareu informació 

detallada als documents adjunts. Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a 

l'escola per correu electrònic o telèfon. 

Opció A: Miniestada a Anglaterra per a alumnes de 3r d'ESO, 4t d'ESO i 1r de 

Batxillerat. Estada de 6 dies, 5 nits, del 14 al 19 de juny. Grup mínim 

d'estudiants: 30 i 2 professors. Allotjament en família. Data límit d'inscripció: 

16/3/2020. Cal entregar a secretaria de l'escola la fitxa d'inscripció 

complimentada i el 30% del programa (152 euros). El 70% s'haurà d'abonar 

fins a 30 dies abans del programa. Trobareu la fitxa d'inscripció corresponent 

en un document adjunt. 

Opció B: Estada a Devon per a alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO. Del 28 de juny a 

l'11 de juliol. Grup mínim: 15 estudiants i 1 professor. Allotjament en família. 

Data límit d'inscripció: 16/3/2020. Cal entregar a secretaria la fitxa 

d'inscripció complimentada i efectuar el pagament a Project on lang de 600 

euros (número de compte a la fitxa d'inscripció). L'import restant s'haurà 

d'abonar fins a 30 dies abans del programa. Trobareu la fitxa d'inscripció 

corresponent en un document adjunt. 

Opció C: Estada a Salisbury per a alumnes de 3r d’ESO, 4t d'ESO i 1r de 

Batxillerat. Del 5 al 25 de juliol. Grup mínim: 15 estudiants i 1 professor. 

Allotjament en família. Data límit d'inscripció: 16/3/2020. Cal entregar a 

secretaria la fitxa d'inscripció complimentada i efectuar i efectuar el pagament 

a Project on lang de 600 euros (número de compte a la fitxa d'inscripció). 

L'import restant s'haurà d'abonar fins a 30 dies abans del programa. Trobareu 

la fitxa d'inscripció corresponent en un document adjunt. 

Opció D: Programa d'integració escolar a Canadà a una High School. 

                A Nova Scotia del 6/9/2020 al 22/12/2020. Allotjament en família. 

Data límit d'inscripció: 12/3/2020. Cal entregar a secretaria la fitxa 

d'inscripció complimentada i efectuar el pagament a Red Leaf d'una bestreta 

de 1.250 euros més l'import de l'assegurança de cancel·lació (opcional). El 

número de compte consta a la fitxa d'inscripció. Trobareu la fitxa d'inscripció 

corresponent en un document adjunt. 

                A Upper Canada (Ontario) del 6/9/2020 al 8/10/2020 (4 setmanes) o 

del 6/9/2020 al 22/11/2020 (12 setmanes). Allotjament en família. Data límit 

d'inscripció: 12/3/2020. Cal entregar a secretaria la fitxa d'inscripció 

complimentada i efectuar el pagament a Red Leaf d'una bestreta de 1.250 

euros més l'import de l'assegurança de cancel·lació (opcional). El número de 



compte consta a la fitxa d'inscripció. Trobareu la fitxa d'inscripció 

corresponent en un document adjunt. 

És molt important respectar els terminis d'inscripció. Ens sap greu, però no 

podrem acceptar cap inscripció fora de termini. 

Cordialment, 

l'Equip Directiu 

 


