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PRESENTACIÓ 
 
Món Idiomes és una acadèmia d’idiomes en funcionament des del setembre de 2003 que té, 
com a objectiu bàsic, oferir serveis professionals i de qualitat en el camp educatiu a través de la 
combinació d’aprenentatge i diversió. 
 
Disposem d’una metodologia pròpia de treball i d’un equip humà professional qualificat per 
desenvolupar plenament l’activitat que us presentem. 
 
Món Idiomes portarà a terme la coordinació tècnica i pedagògica de les estades d’estiu 2019 a 
Worcester, Anglaterra. 
 

Aquest dossier és un document dirigit als pares, mares i tutors/es legals amb l’objectiu 
d’informar de les característiques principals de l’activitat. Si teniu qualsevol pregunta o dubte, 
us podeu adreçar al correu electrònic mar@monidiomes.com o bé ens podeu trucar per telèfon. 
 

ESTADES D’ESTIU EN ANGLÈS 
 

Les estades en països de parla anglesa són una opció molt recomanable per a les famílies que 
creuen que l’anglès és una eina de futur per als seus fills. Tot passant unes jornades inoblidables, 
els vostres fills i filles estaran totalment immersors en l’anglès i l’aprendran d’una manera 
divertida i engrescadora.  
 
Aquestes estades ens permeten oferir als nostres alumnes un espai físic adequat, en aquest cas 
a Worcester (Anglaterra). Ens allotjarem a  la Residència de la Universitat de Worcester.  Des 
d’allà es faran activitats específiques amb base pedagògica, cultural i creativa, programades per 
professionals.  
 
Tot i que són unes estades d’estiu, les activitats que s’hi duran a terme seran variades. La idea 
clau és aprendre anglès mitjançant  dinàmiques de lleure, aprofitant que és època de vacances 
i partint de l’objectiu de compartir uns dies per passar-ho molt bé i gaudir de l’anglès i de l’estiu. 
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OBJECTIUS GENERALS 
 

Durant les estades es desenvoluparan tot un seguit d’activitats culturals, esportives i d’esbarjo: 
 

 Afavorir la participació activa dels nois i noies perquè parlin en anglès a través de totes 
les activitats que es faran durant les estades, des de que es lleven fins que se’n van a 
dormir.  

 Crear un clima de convivència entre els nois i noies d’altres països, així com amb els 
monitors i monitores.  

 Gaudir de l’espai a l’aire lliure que hi ha a l’escola, així com de les instal·lacions, 
potenciant la llengua anglesa com a força motora de la diversió. 

 Fer que els nois i noies coneguin gent d’altres països i facin servir l’anglès en tot moment 
per comunicar-se. 

 Parlar sempre en anglès! 
 

RECURSOS HUMANS 

Les estades d’estiu estan conduïdes per educadors i educadores titulats/des i qualificats/des i 
plenament capacitats/des per programar, desenvolupar i avaluar aquest projecte. 
 
 

NORMES D’ORDRE INTERN 
 
Per tal d’aconseguir una metodologia de treball òptima, cal que les famílies i els nois i noies 
respectin les normes següents: 
 

 Cal respectar els companys/es,  monitors/es  i personal de la universitat. 

 Cal seguir correctament les instruccions dels professors/es. 

 Hem de ser puntuals en totes les activitats programades. 

 L’hora de dormir és per descansar. Cal respectar el descans dels altres. 

 Hem de col·laborar i participar activament en totes les tasques. 

 Cal respectar el material, tant l’individual com el col·lectiu i el dels companys/es. 

 Les instal·lacions són per a tothom: cal respectar-les i seguir-ne la normativa. 

 Durant els àpats,  cal comportar-se correctament i amb educació. 

 No utilitzarem, en cap cas, un vocabulari inadequat ni actituds violentes. 

 No es podrà sortir dels límits establerts per l’organització sota cap raó. 

 Recomanem portar com a màxim 100 lliures. 

 Recomanem no portar objectes de valor. 

 Està prohibit fumar i beure alcohol durant tota l’estada. 
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The University of Worcester  
Located 35 miles south west of Birmingham, Worcester is a historic town surrounded by 
the beautiful English countryside of the Malvern Hills and the Cotswolds. The town has 
many green outdoor spaces and gardens, with Tudor architecture and the impressive 
Worcester Cathedral built in 1504.  
The university features state-of-the-art facilities including the University of Worcester 
Arena, drama and arts studios, and the Hive Library. This riverside campus is a quick 10 
minute walk from the city centre, restaurants, shopping and local attractions. All single 
en-suite accommodation has recently been refurbished with large bedrooms and 
fantastic, modern, spacious shared kitchens for students to relax in.  
Four full day excursions with the choice of destinations including; London, Bath, Oxford, 
Stratford-upon-Avon and Birmingham. 
 
LA UNIVERSITAT DE WORCESTER 
Situada a 35 milles al sud-oest de Birmingham, Worcester és una ciutat històrica 
envoltada pel bonic camp anglès de Malvern Hills i Cotswolds. La ciutat té molts espais 
verds a l'aire lliure i jardins, amb arquitectura Tudor i la catedral de Worcester 
construïda al 1504. 
La universitat compta amb instal·lacions d'avantguarda, com la Universitat de Worcester 
Arena, estudis d'art dramàtic i la Biblioteca Hive. Aquest campus a la vora del riu es troba 
a 10 minuts a peu del centre de la ciutat, restaurants, botigues i atraccions locals.  
 
Totes les habitacions individuals amb bany han estat recentment renovades amb 
habitacions grans i cuines compartides fantàstiques, modernes i espaioses perquè els 
estudiants es relaxin. 
 
Quatre excursions de dia complet amb l'elecció de destinacions incloses; Londres, Bath, 
Oxford, Stratford-upon-Avon i Birmingham. 
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INFORMACIÓ SOBRE LA CIUTAT DE LONDRES 
 
London is the largest city of Europe with a surface of about 1.000 square kilometers and 
some 7 million inhabitants. This is the same amount as in 1900, when London was the 
biggest city on earth. Although it no longer ranks among the world's most populous 
cities, London is still one of the world's major financial and cultural capitals. 

London is divided into many districts 
which seem still to be functioning as 
separate villages, like they used to be in 
the past and they still have their own 
typical identities. Therefore London 
shows many faces with many different 
attractions for tourists, picturesque 
sceneries, and historical monuments, 
many green parks, theatres, luxurious 
shops etcetera. 
The center of the city owes its layout to 

the great fire in 1666 and the Blitz in World War II. Both events left the city in ruins and 
when it was reconstructed, urbanistic improvements were carried out to a great extent. 
After 1666 the streets were broadened and buildings had to be made out of stone. After 
the Blitz there was more focus on the development of the suburbs and the redevelopment 
of the slum areas. 
 
Londres és la ciutat més gran d’Europa, amb una superfície aproximada de 1.000 
kilòmetres quadrats i set milions d’habitants. Aquesta és la mateixa xifra que tenia l’any 
1900, quan Londres era la ciutat més gran del món. Encara que ja no estigui al llistat de 
les ciutats més poblades del món, Londres segueix sent una de les capitals financeres i 
culturals més rellevants. 
 
La ciutat es divideix en diferents districtes que semblen funcionar com a pobles 
independents, com solia ser en el passat, i encara mantenen la seva pròpia identitat. Per 
tant, Londres mostra moltes cares i ofereix moltes possibilitats als turistes: paisatges 
pintorescs, monuments històrics, parcs i zones verdes, teatres, botigues de luxe, etc. 
 
El centre de la ciutat deu el seu disseny al gran incendi del 1666 i als bombardejos de la 
Segona Guerra Mundial. Tots dos esdeveniments van deixar la ciutat en ruïnes i quan va 
ser reconstruïda es van dur a terme importants millores a nivell urbanístic. Desprès de 
1666 i els bombardejos,  els carrers es van ampliar i els edificis es van construir en pedra. 
Es van centrar en el desenvolupament dels suburbis i en la remodelació dels tuguris. 
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EXCURSIONS INCLOSES EN EL PROGRAMA de 2 setmanes: 
 

-  1 half-day to Worcester 
 

-  Full day excursion to Cadbury World or Stradford Upon Avon.  
Entrance to Cadbury World or Shakespeare’s Birthplace.  

 

- Full day excursion to Bath or Oxford. Entrance to Roman Baths or Oxford College. 
 

- River Severn Walk (Worcester) 
 

- Full day to London (extended day by train) 
During your programme there is one London excursion:  
Typically groups will start their excursion with our Politics and Royalty walking tour. 
This tour ensures groups get to see the most iconic London landmarks such as the 
Houses of Parliament, Downing Street, Buckingham Palace, etc. The groups will then 
visit the British Museum or do some shopping and finally they will have time to explore 
the Shouthbank by night.  
 

- Full day to Birmingham (extended day by train) 
Walking Tour and Shopping in The Bullring.  
 

- On-site activities: Sport, discos, International Evening and art workshops 
 

 
-  Mig dia a Worcester 
 

- Excursió de dia complet a Cadbury World o Stradford Upon Avon 
Entrada a Cadbury World o al lloc de naixement de Shakespeare 
 

- Excursió de dia complet a Bath o Oxford. Entrada als banys romans o al Oxford College 
 

- Passeig pel riu Severn (Worcester) 
 

- Dia complet a Londres (en tren) 
L’excursió amb el nostre recorregut a peu per la política i la reialesa. Aquest tour 
garanteix que els grups puguin veure els llocs més emblemàtics de Londres, com les 
Cases del Parlament, Downing Street, el Palau de Buckingham, etc. 
 

- Dia complet a Birmingham (en tren) 
Recorregut a peu i compres a The Bullring. 
 

- Activitats de lleure: Esport, discoteques, art workshops. 
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HORARI BASE (EXEMPLES PER QUINZENA) 
  

mailto:mar@monidiomes.com


 

 

WORCESTER (ANGLATERRA) 
 

monidiomes.com  mar@monidiomes.com Pàg. 8 

 

 

Diners (màx. 100 lliures).Portar diners ja canviats (optatiu, ja que està tot pagat) 

No es poden portar bitllets de 50 lliures( millor de 20,10,5...lliures) 
 
 

  
   
  Mòbil (optatiu) 
 
 
  Hi ha Wi-Fi a la residència 

 

            Màx. 23 kg per facturar / persona (qualsevol mida) 
   
  Maleta de mà, màxim  8- 10 kg / persona  
  (dimensions: 56cm × 45cm × 25cm) 
 

  

 
MATERIAL QUE CAL PORTAR 

 

 
THINGS TO BRING 

1 PIJAMA 1 PYJAMA 

4 SAMARRETES DE MÀNIGA CURTA 4 T-SHIRTS 

4 SAMARRETA DE MÀNIGA LLARGA 4 JUMPERS 

2 PANTALONS CURTS 2 SHORTS 

4 PANTALONS LLARGS 4 PAIR OF TROUSERS 

1 BANYADOR 1 SWIMSUIT 

7 MUDES DE ROBA INTERIOR 7 UNDERWEARS 

5 PARELLS DE MITJONS 5 PAIRS OF SOCKS 

XANCLETES DE PISCINA SANDALS 

1 PARELL DE SABATES ESPORTIVES 1 PAIRS OF TRAINERS 

1 MOTXILLA PETITA 1 SMALL BAG 

1 TOVALLOLA PER A LA DUTXA 1 BATH TOWEL 

1 TOVALLOLA PER A LA PISCINA 1 POOL TOWER 

1 IMPERMEABLE 1 RAINCOAT 

1 PARAIGUA PLEGABLE REFORÇAT 1 UMBRELLA  

1 ADAPTADOR DE CORRENT ELÈCTRIC 1ELECTRIC POWER ADAPTER 

1 NECESSER amb xampú, gel, pinta, 
raspall, raspall de dents, pasta de dents, 
mocadors de papers... 
Assecador de viatge opcional 

A TOILET BAG with shampoo, a comb, a 
brush, a toothbrush, tooth paste, 
tissues... 
Optional travel dryer 
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