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PRESENTACIÓ

Món Idiomes portarà a terme la coordinació de les estades d’estiu a la ciutat de
CIRENCESTER, a Anglaterra, el juliol del 2020.
 
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 de l'aprenentatge i la diversió. Disposem
d’una metodologia pròpia de treball i d’un equip humà professional qualificat per
desenvolupar plenament l’activitat que us presentem.
 
Aquest dossier és un document dirigit a les famílies amb l’objectiu d’informar de
les característiques principals de l’activitat. 
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ESTADES D’ESTIU EN ANGLÈS AL REGNE UNIT

Les estades a l’estranger en anglès són una clara alternativa per a les famílies que
creuen que l’anglès és una opció de futur per als seus fills. Tot passant unes
jornades inoblidables d’alegria i diversió, els vostres fills es veuran totalment
immersors en la parla anglesa, aprenent-la d’una manera divertida i engrescadora.
 
Aquestes estades ens permeten oferir als nostres alumnes un espai físic adequat,
en aquest cas a CIRENCESTER (Estat de Gloucestershire – Anglaterra). Ens
allotjarem a  la Residència de la Royal Agricultural University. Des d’allà es faran
activitats específiques amb una base pedagògica, cultural i creativa, programades
per professionals. 
 
Les activitats que s’hi duran a terme seran variades. La idea clau és aprendre
anglès creant 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

Afavorir la participació activa dels alumnes perquè parlin anglès a través de
totes les activitats que es faran durant les estades, des 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 professors i monitors. 
Gaudir de l’espai a l’aire lliure que hi ha a la universitat, així com de les
instal·lacions, potenciant la llengua anglesa com a força motriu 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!

Durant les estades d’estiu, es desenvoluparan tot un seguit d’activitats culturals, 
 esportives i d’esbarjo amb els següents objectius principals:
 

 

RECURSOS HUMANS

Les estades d’estiu estan conduïdes per educadors i educadores titulats,
qualificats i plenament capacitats per programar, desenvolupar i avaluar aquest
projecte.
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NORMES D’ORDRE INTERN 

Cal respectar els companys/es,  professors/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 (1 setmana) i 200 lliures (2

setmanes).

Recomanem no portar objectes de valor.

Està prohibit fumar i beure alcohol durant tota l'estada.

Per tal d’aconseguir una metodologia de treball òptima, cal que les famílies i els
nois i noies respectin les normes següents:
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GENERAL INFORMATION  ABOUT CIRENCESTER

Cirencester is a market town in east
Gloucestershire, England, 93 miles
west northwest of London.
 
Cirencester lies on the River Churn,
a tributary of the River Thames, and
is the largest town in the Cotswold
District. 
 
It is the home of the Royal
Agricultural University, the oldest
agricultural college in the English-
speaking world founded in 1840. The
town's Corinium Museum is well
known for its extensive Roman
collection. 
 
The Roman name for the town was
Corinium, which is thought to have
been associated with the ancient
British tribe of the Dobunni, having
the same root word as the River
Chur. The earliest known reference
to the town was by Ptolemy in
150AD.

Cirencester és una ciutat de l’estat
de Gloucestershire, a Anglaterra,
situada a 150 km a l'oest de Londres.
 
Cirencester es troba a la riba del riu
Churn (afluent del Tàmesi) i és la
ciutat més gran del Districte de
Cotswold. 
 
És la seu de la Royal Agricultural
College of Cirencester, la universitat
agrícola anglosaxona més antiga del
món, fundada en 1840. La ciutat
posseeix el Corinium Museum,
conegut per la seva gran col·lecció
d'articles romans. 
 
El nom romà de la ciutat
era Corinium, que es creu que estava
associat amb l'antiga tribu britànica
dels  Dobunni, amb la mateixa arrel
que el riu  Chur. La primera
referència coneguda a la ciutat va
ser per Ptolemeu l'any 150 DC.
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ACCOMODATION - RESIDÈNCIA ROYAL AGRICULTURAL UNIVERSITY
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High quality en-suite single, twin or triple, and standard accommodation.
All facilities are located around the accommodation, making for a safe and
secure site.
Located within tranquil countryside with views of the Cotswold landscape. 
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Habitacions individuals, dobles o triples amb bany.
Instal·lacions a prop de l'allotjament per garantir la seguretat.
Situat en una zona tranquil·la amb vistes al paisatge de Costwold. 



GENERAL INFORMATION  ABOUT LONDON

Londres és la ciutat més gran
d’Europa amb una superfície
aproximada de 1000km   i set milions
d’habitants. Aquesta és la mateixa
quantitat que tenia l’any 1900, quan
era la ciutat més gran del món. 
 
La ciutat es divideix en diferents
districtes que semblen funcionar
com a pobles independents, com
solien ser en el passat. 
 
El centre de la ciutat deu el seu
disseny al gran incendi del 1666 i als
bombardejos de la Segona Guerra
Mundial. 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 la
remodelació dels tuguris.

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. 
 
London is divided into many districts
which seem still to be functioning as
separate villages, like they used to
be in the past.
 
The center of the city owes its layout
to the great fire in 1666 and the Blitz
in World War II. 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.
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ACCOMODATION
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FACILITIES
Sports: Tennis & basketball courts
and a large sports field for football,
volleyball and other outdoor
activities. 
Social spaces: Evening activities are
held in the Boutflour Hall. An
additional social space with sofas,
pool, a projector screen an a TV in
the Tithe Barn.
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ACADEMICS
Average students per class: 16
Levels: Elementary to Proficiency

MEALS
Breakfast: 7-9  Continental including
cheese, ham, eggs, yogurt, and fruit.
Some days will be a full English
breakfast.
Lunch:  12.15-13.15 Hot lunch with
veg option and salad bar & dessert.
Dinner:  18-19 Hot dinner with two
choices/veg option and salad bar &
dessert.

SECURITY &  LAUNDRY
24 hour security, with night staff on
patrol after working hours.
Laundry room on site (self-service and
with cost). Bed linen will be washed
once a week by the University laundry.

LOCAL TRANSPORT
Walk: It takes about 25mins to walk
into Cirencester from the University. 
Bus: There is a bus stop located on
the Stroud Road by the University. 

Distància de l’aeroport de Heathrow
a Cirencester:  1hr 30’ amb bus.
Distància de l’aeroport de Gatwick a
Cirencester:  2hrs amb bus. 

Free
WiFi
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EXCURSIONS

GROUP 1 WEEK GRUP 1 SETMANA

GRUP 2 SETMANESGROUP 2 WEEKS
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Excursió de dia sencer

a  Bristol  amb tour per veure els

grafitis de Banksy. Opció

d'entrar al SS  Great  Britain,   al

centre We  The  Curious  i al

museu Aerospace Bristol.

Excursió de dia sencer a Oxford

o Stratford-upon-Avon.

Entrada a l'Oxford  College o

visita al lloc de naixement de

Shakespeare

Programa complet d'activitats in

situ i nocturnes.

2 full days in London: full day

excursion to London with

Politics and Royalty walking

tour, visit to National Gallery,

shopping in Covent Garden,

entrance to British Museum,

Overnight in London with

dinner in a restaurant and

overnight in residence.

Half day to Cirencester with

swimming.

The same as 1 week plus:

 

 

2 dies sencers a Londres:

excursió de dia sencer a Londres

amb el tour 'Politics and Royalty',

visita a la Galeria Nacional,

compres a Covent Garden i

entrada al Museu Britànic. Nit  a

Londres amb sopar en un

restaurant i una altra nit a la

residència.

Mig dia a Cirencester amb

piscina.

Com el d’una setmana, però a més:

 

 

Full day excursion to Bristol

with Banksy graffiti walking

tour. Choice of entrance

including SS Great Britain, We

The Curious and Aerospace

Bristol.

Full day excursion to Oxford o

Stratford-upon-Avon.

Entrance to an Oxford College

o Shakespeare's Birthplace.

Full onsite and evening

activity programme.
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HORARI BASE (EXEMPLE PER 1 SETMANA)
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Morning Afternoon Evening

16th July Arrivals

Placement Test and
Lesson 1

Lesson 2

Full day excursion to Bristol 
or London (30 Eur extra)

iPad Treasure Hunt

Day On-site Activities

Full day excursion to Stratford-upon-Avon

Lesson 5

Arrivals

Orientation of
Cirencester

On-site Activities

Lesson 3

Lesson 4

Departures

Campus tour and 
ice-breaker activities

Welcome
Disco

On-site Activities

On-site Activities

Karaoke/Lip
Sync Battle

Outdoor Cinema

On-site Activities

 17th July

 18th July

 19th July

 20th July

 21st July

22nd July

 23rd July Departures
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HORARI BASE (EXEMPLES PER UNA QUINZENA)
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Morning Afternoon Evening

 16th July Arrivals

Placement Test and
Lesson 1

Lesson 2

Full day excursion to Bristol 

iPad Treasure Hunt

Day On-site Activities

Full day excursion Stratford-upon-Avon

Lesson 5

Cirencester with
 swimming

On-site Activities

Lesson 9

Lesson 10

Full day excursion to London

Full day exploring London and
entrance to British Museum

Departures

Arrivals

Orientation of
Cirencester

On-site Activities

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

On-site Activities

Cirencester Photo
Challenge

Departures

Campus tour and 
ice-breaker activities

Welcome
Disco

On-site Activities

On-site Activities

Karaoke/Lip
Sync Battle

Outdoor Cinema

On-site Activities

International
Evening

Disco

On-site Activities

Talent Show

Disco

Overnight in London 

Overnight in
Residence

Departures

 17th July

 18th July

 19th July

 20th July

 21st July

22nd July

23rd July

 24th July

 25th July

 26th July

 27th July

 28th July

 29th July

 30th July



STUDENTS PACKING LIST (1 WEEK)
MATERIAL QUE CAL PORTAR (1 SETMANA)
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El temps al Regne Unit pot ser imprevisible. Les temperatures poden oscil·lar
entre 15 i 35 graus.                          

DOCUMENTS
- European health card,  passport, ID (valid,
not expired) and police permit. 
- UK currency (max. £100, optional)

TOILET BAG  
- Toothbrush and toothpaste
- 1 shower towel 
- Sanitary essentials
- Hairbrush and comb
- Hairdryer (optional)
- Sleepwear and socks 
- Underwear
- Water bottle
- Bags for dirty laundry or wet items

DOCUMENTACIÓ
- Targeta sanitària europea, passaport,
DNI en vigència i permís policial. 
- Diners (màx. 100£, optatiu) 

ROBA
- 10 samarretes màniga curta 
- 4 samarretes màniga llarga
- 7 pantalons curts i 4 llargs
- 1 paraigua plegable reforçat
- 1 Impermeable
- 1 motxilla petita
- Crema solar i ulleres de sol
- Xancletes de piscina
- 1 parell de sabates esportives
 NECESSER
- Raspall de dents i pasta de dents
- 1 tovallola per a la dutxa
- Mocadors de paper
- Xampú i pinta 
- Assecador (opcional)
- 1 pijama i 10 parells de mitjons
- 10 mudes de roba interior
- Ampolla d'aigua (Món Idiomes)
- Bosses per a la roba bruta/mullada

TECHONOLOGY (optional)
- Phone and charger 
- Plug converter/travel adapter

TECNOLOGIA (optatiu)
- Mòbil i carregador
- Adaptador de corrent elèctric

CLOTHING 
- 4 t-shirts
- 4 jumpers
- 7 shorts and 4 pair of trousers
- Umbrella
- Raincoat
- Secure backpack
- Sun protection and sunglasses
- Flip flops 
- Appropriate footwear for walking

Màx. 23kg per facturar/persona (qualsevol mida)



STUDENTS PACKING LIST (2 WEEKS)
MATERIAL QUE CAL PORTAR (2 SETMANES)
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TOILET BAG  
- Toothbrush and toothpaste
- 1 shower towel 
- 1 pool towel
- Sanitary essentials
- Hairbrush and comb
- Hairdryer (optional)
- 2 Sleepwear and socks 
- Underwear
- Water bottle
- Bags for dirty laundry or wet items

ROBA
- 10 samarretes màniga curta 
- 6 samarretes màniga llarga
- 7 pantalons curts i 4 llargs
- 1 paraigua plegable reforçat
- 1 Impermeable
- 1 motxilla petita
- Crema solar i ulleres de sol
- Xancletes de piscina i 1 banyador
- 1 parell de sabates esportives
 
NECESSER
- Raspall de dents i pasta de dents
- 1 tovallola per a la dutxa
- 1 tovallola per a la piscina
- Mocadors de paper
- Xampú i pinta 
- Assecador (opcional)
- 2 pijames i 10 parells de mitjons
- 10 mudes de roba interior
- Ampolla d'aigua (Món Idiomes)
- Bosses per a la roba bruta/mullada

TECHONOLOGY (optional)
- Phone and charger 
- Plug converter/travel adapter

TECNOLOGIA (optatiu)
- Mòbil i carregador
- Adaptador de corrent elèctric

CLOTHING 
- 10 t-shirts
- 6 jumpers
- 7 shorts and 4 pair of trousers
- Umbrella
- Raincoat
- Secure backpack
- Sun protection and sunglasses
- Flip flops and swimsuit
- Appropriate footwear for walking

El temps al Regne Unit pot ser imprevisible. Les temperatures poden oscil·lar
entre 15 i 35 graus.                          

Màx. 23kg per facturar/persona (qualsevol mida)

DOCUMENTACIÓ
- Targeta sanitària europea, passaport,
DNI en vigència i permís policial. 
- Diners (màx. 100£, optatiu) 

DOCUMENTS
- European health card,  passport, ID (valid,
not expired) and police permit. 
- UK currency (max. £100, optional)


