
School Integration + London és un programa combinat dissenyat per a estudiants que estiguin cursant entre 
2n d’ESO i 4t d’ESO. Oferint l’oportunitat de d’experimentar una immersió cultural i lingüística total.

Combina la teva immersió en un col·legi britànic 
i gaudeix al màxim la capital anglesa

7 dies d’integració en un col·legi britànic
+ 5 dies visitant Londres / ESO - Estiu 2020

Collaborating with more
than 450 schools

hometohome.es

30 years experience

We Care

School
Integration + 
London Cool

Programmes
AWAY

Activitats Classes Excursions amb guies britànics Allotjament en família

Amb School Integration, durant els 7 primers dies 
els estudiants gaudiran d’una oportunitat única per a aprendre 
en el sistema educatiu britànic en un col·legi de secundària 
especialment escollit per home to home per les seves 
instal·lacions i bona reputació. Al mateix temps que viuen amb 
una família anglesa.

Realitzant classes amb estudiants anglesos i un buddy, 
aquest estudiant va a la mateixa escola i el seu paper és 
ajudar-lo. A les tardes, depenent del centre, els alumnes 
participaran en un programa d’activitats abans de tornar amb 
la família.

Amb London Cool, durant els 5 últims dies,
els estudiants viuran amb una de les nostres famílies a Londres 
i descobriran una de les capitals més famoses del món al 
costat de guies britànics, realitzant un programa diari replet 
d’excursions i sortides als llocs més emblemàtics i visitats 
d’aquesta meravellosa ciutat.

Summer
              2020

Des de 
1.150€ 
Fins a  

1.195€



Què inclou?

High School Immersion 7 dies

London Cool Experience 5 dies

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

Norwich (B)

Kent (E)
Brighton (F)

Bury St. Edmunds (C)

Broadstairs (D)

Cambridgeshire (A)
N.I

· Classes en un institut amb estudiants natius
· Programa complet d’excursions, projectes culturals
  i activitats socials*
· Monitors d’anglès natius acompanyant al grup*
· Trasllats d’anada a l’aeroport de destinació
· Transport d’anada i volta fins a l’escola (si fos necessari)
· Ràtio de professors acompanyants: 1 professor/15-19 estudiants
  o bé l’altra opció: 2 professors/20-29 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA i assegurança de viatge
· Gestió de la reserva de vols
· Talonari de recaptació per al viatge

· Telèfon d’emergències disponible les 24 hores
· Organització de la sortida en l’aeroport

Allotjament
· En família a Anglaterra: Pensió completa
  (2 estudiants de cada grup per família)

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

 12 de juliol al 23 de juliol (A), (B), (F)

Dates i preus

 28 de juny al 09 de juliol (A), (B), (C), (D), (F)
des de 
1.150€

fins a
1.195€

 21 de juny al 02 de juliol (A), (B), (C), (E), (F)

 05 de juliol al 16 de juliol (A), (B), (C), (F)

* (segons programa/centre)
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Horari Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

08:00-08:50 Arribada amb 
vol directe 
i recollida a 
l’aeroport

                                    Aixeca´t, esmorza i fes camí cap a l’escola

Excursió de 
dia sencer

08:50-12:00 High School Immersion

12:00-12:30                                Dinar

12:30-15:15 Presentar              
a la família

High School Immersion

15:15  Tornar amb la família, sopar i relax
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Horari Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

08:00-09:00

Arribada            
en bus privat       
a barri cèntric  

de Londres

                                          Esmorzar amb la família

9:00-13:00

Green Park             
Buckingham Palace                                       

Downing Street 
Westminster Abbey                      
Parliament Square                         

Big Ben                            
National Gallery (Project)            

Trafalgar Square

Natural History Museum                                
o Science Museum 

(Project)

British Museum 
(Project)           
Holborn              

Covent Garden 
Royal Opera House

Preparar les maletes per la 
sortida i acomiadament de 
la vostra família d’acollida 

o alberg

Trasllat des del punt de 
trobada fins l’aeroport i 

check-in

Tornada a casa amb vol 
directe

13:00-14:00                                          Dinar

14:00-19:00
Ruta orientativa 

i presentació   
de la família

Camden Town            
Compres a Camden Market

The Tower of London 
Tower Bridge                                

City Hall          
Shakespeare’s Globe  

Millenium Bridge               
St.Paul’s Cathedral 

Piccadilly Circus                  
Soho                  

China Town 
Leicester Square 
Carnaby Street 
Oxford Street

19:00                                         Sopar i nit amb la família 


