
/ Família/residènciaActivitats i projectes Classes/tallers Excursions guiades

First Steps Away és un projecte dissenyat per a 
estudiants de 5è o 6è de primària, per a realitzar durant 
l’any acadèmic.  

Els estudiants passen una setmana en una 
ciutat anglesa, assistint a classes/tallers 
i excursions, i tenen l’opció de viure amb una de les 
nostres famílies d’acollida acuradament seleccionades o en 
una deles nostres excel·lents residències.

L’allotjament amb una família d’acollida ofereix 
una excel·lent oportunitat per millorar les habilitats 
de conversa en anglès i experimentar la seva vida diària. 
Els estudiants viuen en un ambient segur i sempre estan 
acompanyats per un adult, inclús durant els trasllats d’anada 
i tornada cada dia fins el punt de trobada. 

L’allotjament en residència ofereix als estudiants 
l’oportunitat de viure i experimentar la setmana junts, 
en un lloc segur i controlat. 

Enviem a cada escola un Pre-trip Project 
per completar amb els seus estudiants a classe abans de 
marxar, que ajudarà a presentar el projecte als 
pares.

Els estudiants participen constantment en el seu 
aprenentatge i en la pràctica de la conversa, inclús després 
d’assistir a les classes i a les visites culturals. 

A casa, completen el Family Project, un dossier amb 
temes interessants i qüestionaris per completar amb la 
família d’acollida per reforçar les seves habilitats 
comunicatives i fomentar la conversa. 
De la mateixa manera, a la residència completen el Travel 
Project i realitzen activitats extra curriculars.
 
First Steps Away és un projecte que ofereix més de 80 
hores d’exposició a l’anglès, i és una excel·lent 
oportunitat per incrementar l’interès dels alumnes per 
la llengua anglesa i per aprendre la cultura local, mentre 
milloren les seves habilitats lingüístiques.

Estudia la cultura anglesa  
vivint en una família o en una residència a Anglaterra.
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· 15 hores de classes/tallers d’anglès
· Programa complet d’excursions, projectes i activitats socials
· Acompanyament diari en els trasllats des de l’escola fins la família/ 
  residència 
· Monitors d’anglès nadius acompanyant al grup
· Transport inclòs (on sigui necessari)
· Servei de recollida a l’aeroport i trasllats d’anada i tornada a  
  Anglaterra 
· Un professor per cada 15 alumnes
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Gestió de la reserva de vols
· Assegurança de viatge

· Talonari de recaptació pel viatge
· Telèfon d’emergències disponible les 24 hores
· Organització de la sortida a l’aeroport

Allotjament
· Família/residència - 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 First Steps Away

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          
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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

Menjar britànic
Esports britànics 
i les seves nor-

mes
Festes i festivals 

britànics
Història 

d’Anglaterra

Comparar la 
teva ciutat amb 

les ciutats de 
Gran Bretanya Preparació de 

les maletes 
per la sortida 
i comiat de la 
teva 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 Menjars i dietes 
del món

Comparar els 
esports del teu 
país amb els de 
Gran Bretanya

Presentació oral 
del teu festival 

favorit
Tallers sobre 

llegendes locals
Qüestionari 

sobre la ciutat/ 
la zona

12:30-13:30                                     Dinar

13:30-16:30
Presentació 

de les famílies 
o  arribada a 
la residència

Visita de la ciutat, 
recerca del tresor i 
conèixer la zona

Practica el teu 
anglès al món 
real a una zona 

comercial. 
Entrevista i parla 

amb els locals

Tarda cultural:     
Els estudiants 

proven 
instruments 

musicals i danses 
tradicionals 

Visita a un Parc 
Nacional i excursió 

a llocs d’interès 
cultural

Esports 
anglesos. 

Comiat dels 
professors. 
Compra de 
souvenirs 

d’última hora.

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

18:00-22:00 Experimentar la vida diària amb la família d’acollida o activitats per la nit a la residència i hora de dormir
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Allotjament en família

Allotjament en residència


