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Altres idiomes

/ Joves

Immersion Totale
França




13-18 anys
Francès
Familia

Programa
Aquest programa és ideal per als nois i noies que busquen una immersió total, tant en l'idioma com en la cultura francesa. Els participants s'integraran en el
dia a dia la seva família d'acollida en una de les zones sol·licitades prèviament.

Endinsa't en un increïble país, descobreix una nova cultura i fes noves amistats
Es pot sol·licitar, en odren de preferència, entre dues de les següents regions de França:
Occitania: Toulouse / Castres / Montpellier / Nîmes
Aquitania: Burdeos / Bahía de Arcachon / Bayona / La Rochelle
Bretaña - Países del Loira - Normandía: Rennes / Saint-Malo / Vannes / Nantes / Ruán / Caen
Auvernia Ródano Alpes: Lyon / Valence / Montélimar / Clermont-Ferrand

Idioma requerit: Francès
Nivell requerit: Principiant

Centre
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Francia
Ciutats diverses (França). França
Podràs viure arreu de França. Els programes d'immersió en família et permeten experimentar la vida i la cultural del país durant unes setmanes a l'estiu.
Com triar la zona? En cas que els estudiants vulguin ser ubicats en una regió especíﬁca, poden sol·licitar entre diverses opcions que els motivin i interessin
més a l'estudiant. Es tindran en compte alguns criteris, en la mesura que sigui possible, com els esports que més motivin a les/els estudiants, la zona de
preferència o alguns interessos com pot ser la música o altres activitats.
És important entendre que, en un gran nombre de casos, les cases on s'allotjaran no es troben en ple centre de la ciutat; en moltes ocasions són cases
situades a les zones adjacents a la urbs. Tot i això, en ple segle XXI, qualsevol zona es troba perfectament comunicada i, per tant, els nois i noies podran fer
un gran nombre d'activitats en un desplaçament relativament curt de temps.
Tampoc, en cap cas, es podrà escollir una ciutat en concret; totes les peticions seran examinades amb deteniment per la/el coordinador local, que és qui
decidirà en última instància.

Allotjament
Familia
Les estades en família són una oportunitat magníﬁca per descobrir aspectes sobre la vida d'altres persones. És important no tenir un concepte apriorístic
sobre el concepte de família. Moltes ho són en el sentit clàssic del terme però d'altres són monoparentals, tenen diversos orígens i un gran nombre d'elles
tenen a altres estudiants a casa. És, més d'una immersió, una oportunitat única d'enriquiment personal.
Les famílies amﬁtriones són acuradament seleccionades després d'una entrevista i una visita domiciliària per part d'un coordinador local. Totes les famílies
viuen en zones residencials segures i tranquil·les. S'inclou pensió completa, així que esmorzaràs, dinaràs i soparàs amb la família. Podràs rentar la roba
sempre que vulguis, la família t'indicarà com fer-ho.

Activitats
Activitats
Cada setmana, la família et porarà d'excursió per a que coneguis millor la zona triada.
Prova els creps, navega pels canals o recorre els poblets de França. Per exemple, si tries la zona de Castres podràs admirar les cases al llarg del riu Agout,
visitar el Museu Goya, dedicat a artistes espanyols, descobrir deliciosos plats típics de la zona com embotits (carns cuites), "cassoulet", "poumpet "(pastís
amb gust de llimona) ... Si prefereixes la zona de Aranchon, veuràs les seves platges, els seus pinedes o la ciutat de Bordeaux, famosa pels seus castells ...
Cada excursió pot ser una oportunitat per a practicar francès i conèixer millor la cultura de el lloc i els costums de la família amfitriona.
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Dates i Preus
Familia

Familia

entre el 27.06.2021 i el 28.08.2021

entre el 27.06.2021 i el 28.08.2021

2 web.Semanas
1.240,00 EUR

3 web.Semanas
1.595,00 EUR

El preu inclou:

El preu inclou:

 1 Excursions de dia sencer per setmana
 Allotjament en règim de pensió completa
 Telèfon d'emergència 24h








Familia

entre el 27.06.2021 i el 28.08.2021
4 web.Semanas
1.840,00 EUR
El preu inclou:








Trasllats estació de tren
1 Excursions de dia sencer per setmana
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Trasllats aeroport
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

Fotos

Trasllats estació de tren
1 Excursions de dia sencer per setmana
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

