
Culture Week és un projecte dissenyat per 
a estudiants des de 1r d’ESO fins 1r de batxillerat.

Els alumnes assisteixen a classes i tallers i faran excursions, 
vivint amb una de les nostres famílies d’acollida 
acuradament seleccionades.

Viure amb una família britànica proporciona a cada 
estudiant una excel·lent oportunitat de desenvolupar les 
seves 
habilitats comunicatives, experimentar la seva vida 
diària i aprendre la seva cultura. 

Altres dels beneficis inclosos són la convivència en un 
ambient agradable, acollidor i familiar, 
el recolzament, l’orientació i la introducció a la comunitat 
local.

Les classes i tallers sobre temes seleccionats es duen 
a terme en un dels nostres centres, i fora de les 
classes, els estudiants realitzen diverses excursions per 

aprendre la cultura, la zona on estan i integrar-se amb 
els locals de cada indret. 

Enviem a cada escola un Pre-trip Project per a què els 
estudiants el puguin completar a classe, abans de marxar, 
cosa que els ajudarà a explicar el viatge als pares.

Els estudiants participen constantment en el seu 
aprenentatge, inclús un cop acabades les classes i les visites 
culturals. 

A casa, completen el Travel Project, un dossier amb 
interessants temes i qüestionaris, juntament amb la família, 
per reforçar les seves habilitats comunicatives 
i fomentar la conversa. 

El projecte Culture Week ofereix més de 80 hores 
d’interacció en anglès, a més de ser una gran 
oportunitat per augmentar l’interès dels alumnes per 
la llengua anglesa, aprendre sobre la cultura del indret i 
millorar les seves competències lingüístiques.

Activitats i projectes Classes / tallers Excursions guiades Allotjament en família

Una setmana realitzant projectes culturals 
en anglès en una ciutat d’Anglaterra, 
Irlanda, Escòcia o Gal·les
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· Classes/tallers d’anglès
· Programa complet d’excursions, projectes culturals i activitats socials
· Monitors d’anglès nadius acompanyant el grup
· Transport inclòs (on sigui necessari)
· Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de destí
· Un professor per cada 15 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Gestió de la reserva de vols
· Assegurança de viatge
· Talonari de recaptació pel viatge

· 24 hores d’assistència telefònica per emergències
· Organització de la sortida a l’aeroport

Allotjament
· En família - Pensió completa (2 estudiants de cada grup per família)

Material educatiu
· Travel Project que els alumnes poden realitzar durant el viatge
· Material addicional per a les excursions
· Pre-trip Project que el professor utilitzarà per preparar el viatge

Què inclou?

Destinacions Culture Week

Culture Week
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Hora Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

08:00-08:30 Esmorzar

09:00-10:30
Arribada amb 

vol directe

Recollida a 
l’aeroport

Informació del 
curs i taller Com-
paring Cultures

Revisió tarda 
anterior i taller          
Communication 

Skills

Taller Everyday 
English

Taller English      
in Action

Completar 
els tallers i 
preparar la 
presentació Preparar les 

maletes per 
la sortida i 
comiat de 
la família 
d’acollida

Trasllat des 
del punt de 
trobada fins 
l’aeroport i 

check-in

Tornada a 
casa amb 

vol directe

10:30-10:45 Descans

10:45-12:30
Qüestionari 

sobre la ciutat/
zona local

Edificis i 
arquitectura: 

cases de camp i 
cases senyorials

Esdeveniments 
tradicionals, 

festivals i tallers 
d’esports

Geografia i 
història: costes, 
Parcs Nacionals, 

i indrets de 
patrimoni 

cultural

Presentació 
dels projectes

12:30-13:30                              Dinar

13:30-16:30
Presentació 

de                   
les famílies

Tour d’orientació 
a la ciutat i 
recerca del 

tresor

Excursió a una 
casa senyorial 

de la zona

Els estudiants 
proven alguns 

dels instruments 
i danses 

tradicionals

Visita a un 
Parc Nacional  

proper, a indrets 
de patrimoni 

cultural,  aquari    
i projecte

Projecte       
Meet             

the locals 
entrevistant a 
persones de la 

zona

16:30-18:00                            Tornada a casa, revisió del dia, deures i sopar

18:00-22:00                             Convivència amb la família o activitats nocturnes al centre i hora de dormir

info@hometohome.es            tf. 93 864 88 86          


