
 

ESTADA A IRLANDA 
Curs 2019-2020 

 

 

 

C/ Enric Delaris, 68 08560 – Manlleu                     Tel: 93 850 60 64    http://www.lasallemanlleu.cat 
 

Manlleu,  1 d’octubre de 2019 
 
Benvolgudes famílies, 

 

Amb aquesta circular us volem informar de la proposta d’estada escolar a Irlanda 
adreçada als alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Consisteix en una estada durant 
una setmana a Ennis, localitat d’uns 45.000 habitants, localitzada al nord de Limerick i al sud de 
Galway. Com a part d’una experiència autènticament “Irish”, els alumnes conviuran en una llar 
irlandesa, on tindran una oportunitat única per a perfeccionar l’anglès. L’estada inclou 15 classes 
d’anglès amb professors nadius a Clare Language Centre, una escola registrada en el 
Departament d’Educació del govern irlandès. També es faran activitats a les tardes i excursions. 

Una estada d’aquest tipus  és sempre una experiència molt enriquidora per als joves, tant 
en l’aspecte lingüístic, com en el cultural i en el social. Els alumnes que hi podran participar són 
aquells que mostrin més interès, motivació personal  envers la matèria i major treball a l’aula. 

Les dates previstes per a la realització de l’estada: 

Una setmana entre el 28 de març i el 3 d’abril  de 2020 

El cost total aproximat serà de 800€ (s’inclouen vols d’avió, quatre tardes d’activitats, 
una visita a Dublín, una excursió a Galway, 15 classes amb professors natius, material per a les 
classes, certificat, una festa de comiat i l’estada de 7 dies amb famílies irlandeses). Aquest cost 
és una previsió pendent de confirmació definitiva. 

Per a tots els que estigueu interessats en aquesta activitat el dia 8 d’octubre  es farà una 
reunió informativa a les 20:30 a la Sala d’audiovisuals del col·legi on se us informarà 
detalladament de totes les activitats per part del Departament d’Anglès i del responsable de 
l’empresa organitzadora. 

Els alumnes i famílies interessats a participar en l’estada poden retornar la butlleta 
inferior als tutors, abans del dia 7 d’octubre per confirmar l’assistència a la reunió del dia 8. 

 
Atentament, 

  La Direcció i el Departament de Llengües estrangeres 
 

 
 

 
Estem interessats en rebre més informació sobre l’estada a Irlanda i confirmem la nostra 
assistència a la reunió:  

Dimarts dia 8 d’octubre a les 20:30h a la sala d’audiovisuals de La Salle 
 

Nom de l’alumne/a: 

Nom del pare/mare: 

Curs: 

Signatura del pare o mare, 

 


