
CONEIX DUBLÍN

Dublín, capital de la República d'Irlanda, es troba a la costa est
d'Irlanda a la desembocadura del riu Liffey. Els seus edificis històrics
inclouen el castell de Dublín, que data del segle XIII, i la imponent
catedral de San Patrici, construïda l'any 1191. Els parcs de la ciutat
inclouen St Stephen's Green Park i l'enorme Parque Fénix, que acull el
zoològic de Dublín. El Museu Nacional d'Irlanda explora la cultura i el
patrimoni d'Irlanda.
Dublín, la capital d'Irlanda i porta d'entrada a l'Antic Orient d'Irlanda,
és una ciutat càlida i acollidora coneguda per l’amabilitat de la seva
gent i famós per les seves figures literàries com James Joyce, Oscar
Wilde, Samuel Beckett i Anne Right.
Aquesta ciutat històrica, encantadora i contemporània és la llar
d'empreses tecnològiques globals com Facebook, Google, LinkedIn i
Twitter, té una naturalesa encantadora i, tanmateix, prou petita per
descobrir-la a peu. Des dels castells medievals fins als museus
moderns galeries d'art, l'esperit vibrant i juvenil de Dublín i el fàcil
accés fan que sigui una destinació atractiva per a qualsevol hoste
internacional. 

El programa d’estiu STEAM és molt més que incorporar ciència,
tecnologia, arts i matemàtiques al programa d'activitats. Els tallers
STEAM impliquen la creativitat i la crítica dels estudiants en les
habilitats de pensament en la interacció multisensorial amb el món
físic i els ajuda a desenvolupar el llenguatge per descriure les
experiències.

DUBLÍN. Irlanda

Programa



Classes i activitats

Dates

Setmanes

Preu

Grup: 
del 15 al 29 de juliol

Individual:
Del 24 de juny al 12 d'agost 

2

2.690 €

Allotjament

Excursions

El preu inclou El preu no inclou

Residència
Pensió completa (esmorzar, dinar (lunch pack), sopar) El
dinar és al campus de l'escola.
Allotjament amb habitació individual amb bany (aprox. 7
minuts caminant fins al campus de l'escola)

Dublín ofereix una àmplia selecció d'excursions d'un dia complet. Les excursions d'un dia complet es
fan els dissabtes i seran en llocs com Glendalough, Kilkenny City, Howth Fishing Village, Belfast i
alguna més. 
 Amb autobús privat i amb sortida aprox. a les 9:00 i tornada al vespre aprox. a les 17:30.
Els diumenges, hi ha una excursió local addicional a Dublín, que surt a les 11:00 i torna
aproximadament a les 17:30.

Trasllats d'anada i tornada a destí
Vols i tasses aeroportuàries
Professor/a acompanyant d'InterEstades
Programa educatiu: classes i activitats
Allotjament en pensió completa
Assegurança mèdica i de responsabilitat civil

Al·lèrgies alimentàries: celíac/sense
gluten, intolerant a la lactosa, halal,
vegà 42 € per setmana

Totes les activitats de la tarda se centren en el desenvolupament
de l'anglès mitjançant tallers centrats en STEAM. 
S’utilizen totes les instal·lacions de l'escola i el programa que té
una forta vinculació amb les classes del matí. 

Els tallers, dirigits per professors titulats, inclouen: Electrònica,
Ciència, Forn, Robòtica, Fotografia, Art, Drama i Dansa.

Les activitats de tarda es fan de 14:00 a 16:20 quatre vegades per
setmana, els alumnes surten de l'escola a les 16:30. 
Els dimecres hi ha sortida de mig dia, sortim de l'escola després de
dinar i tornem a les 19:00 aproximadament.
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Edats

 De 15 a 17 anys
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HORARI MOSTRA


