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Qui som ?

Què fem? 

Donem eines per a l’educació i treballem per a la internacionalització.
Considerem l’anglès i la mobilitat, amb tots els valors que aporta, una peça cabdal.

El nostre valor afegir

Som propers, treballem amb professionalitat i gestionem íntegrament tots els nostres programes.

C/La Palma 33 4ª planta
25002 Lleida
idee@fidee.eu
www.fidee.eu
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Què aporta un projecte de mobilitat?

Què aprenem ?
A viure en un altre país 

A entendre la diferència

A valorar 

A adaptar-me

A ser autònom

A practicar idiomes

A treballar i conviure amb persones d’altres països 

A conèixer- nos en altres contextos 

A descobrir nous potencials



Torquay - Devon
• Torquay és una població litoral del comtat de Devon (englobada a la zona de Torbay, Anglaterra). 
• Situada a 29 km d’Exeter i a 45 km de Plymouth, la seva principal activitat econòmica és el turisme, ja que des del segle XIX 

va ser freqüentada per membres de l’aristocràcia de l’era victoriana; d’aquesta manera es va convertir en el tercer destí 
turístic d’Anglaterra. 

• La ciutat té una població d’aproximadament uns 70.000 habitants i disposa de totes les instal·lacions que es podrien esperar 
d’un complex turístic important. 

• De clima temperat rep el sobrenom d’English Riviera. 
• La ciutat és coneguda perquè és on va néixer i viure l’escriptora Agatha Christie.

On Anem?/ Per què?



L’escola d’anglès

L’edifici de l’escola es troba a pocs metres
del port i a prop de les principals botiges,
cafeteries i restaurants. Les platges són a
poca distància a peu. És una de les millors
localitzacions de Torquay amb fantàstiques
vistes al mar.

Allotjament

Allotjament en habitació compartida
en famílies de confiança, en pensió
completa. Hi haurà dos alumnes per família.
Seleccionem amb molta cura les famílies
d'acollida.



• Allotjament en habitació compartida
• Pensió completa: esmorzar, dinar per a portar 

i sopar calent
• 20 lliçons temàtiques de 45 minuts
• Materials
• Transfer Bristol-Torquay-Bristol
• Targeta d'autobús
• Programa d’activitats
• Viatge de dia sencer a Exeter
• 3 Professors acompanyants
• Guia local en totes les activitats
• Certificat de finalització del curs
• Vol BCN/Bristol/BCN 
• Equipatge: una sola peça (56 x 45 x 25 cm)
• Transfer Lleida/Barcelona/Lleida

1 week 7 nights

680€

TORQUAY - DEVON
DEL 6 AL 13 D’OCTUBRE
INCLÒS:





Important!
Diumenge 6 d’octubre

• Sortida en bus des de Lleida a les 2h 30’ aprox. 
Sortida davant del pavelló 11 de setembre, companyia Autocars Morell

CAL PORTAR ALGO PER ESMORZAR

• Sortida del vol Barcelona/Bristol 7h 40’ arribada Bristol 9h 05’

Diumenge 13 d’octubre

• Sortida de Torquay a les 13h 30’

• Sortida del vol Bristol/Barcelona a les 18h25’ arribada a Barcelona T2C a les 21h 30’

Per tal de formalitzar la inscripció fa falta que envieu a idee@fidee.eu abans 
del dia 8 de setembre la següent documentació.

- Consent form
- Fotocopia DNI/NIE
- Document drets d’imatge IDEE
- Petició de maleta extra per a facturar (Preu 10 € per trajecte)
- Informar en cas d'al·lèrgies o malalties.

Informació vols



Documentació

• Cada alumne s’haurà de gestionar a l’ INSS la seva targeta sanitària Europea (caldrà 
portar el DNI de l’alumne i la targeta de la Seguretat Social  dels titulars on figura 
l’alumne)

• S’ha de verificar que el DNI i passaport de l’alumne estiguin vigents (es recomana 
portar els dos documents)

• Els menors d’edat han de portar una autorització dels seus pares per poder sortir del 
país. Aquesta autorització cal  tramitar-la als Mossos d’Esquadra o a la Policia 
Nacional i heu de portar el DNI dels pares i de l’alumne i el llibre de família.(cal anar 
els dos pares)

• Cada alumne ha de ser responsable de la seva documentació. Portar el dia 
del viatge el Passaport  i l’autorització dels mossos a la mà. Un cop a 
Anglaterra el passaport el deixarem a casa i només portarem el DNI o una 
fotocòpia a la cartera.



Punts a recordar:

• Equipatge – Una sola peça mida màxima de 56 x 45 x 25 cm, incloses les 

nanses i les rodes. Es pot afegir una maleta extra de 23 kg per a facturar. El seu 

preu és de 10€ per trajecte.

• Líquids. La normativa europea limita la quantitat de líquids que es poden 

passar pels controls de seguretat (100ml per ampolla en bossa 

transparent amb auto tancament. No pot superar 1L). 

• Endolls (recordem que són diferents)

• Tipus de roba (roba de pluja i d’abric, sabates còmodes, banyador, roba 

d’esport ).  En  general es vesteix de tardor (entre 13 i 20 graus)

• Obsequi família – un detall- (p. ex. galetes  ...) (es pot comprar aeroport)

• Material: cal portar llibreta, diccionari (telf) i estoig 

• Horari màxim tornada a casa - Edat 13/14 anys - 21:30 h  

• Animals de companyia són freqüents, avisar en cas de problema

• Salut – comentar en cas de problemes als professors



Punts a recordar:

• Diners – Lliures. Cal portar diners de butxaca encara que està tot inclòs (30 lliures és 
suficient).

• Sortides - ull amb la disciplina. No es pot sortir sense dir-ho als responsables i 
s’han d’obeir les normes . En cas de no obediència es prendrien les mesures 
correctores oportunes.

• Classes d’anglès – els participants es dividiran en dos grups.

• Telèfons mòbils: contactar amb la companyia per activar d'itinerància de dades.

• Baixar mapa de la zona al mòbil i portar adreces marcades                                                                    

(Escola, família) IMPORTANTS!

• UK Phones: +44 79 04 23 54 71

Nota: us recordem que la bestreta no es pot recuperar



La vida en família a Anglaterra

• 6h30-7h  ens despertem 

• 7h i 7h30 esmorzar

Cal fer aquest àpat amb tranquil·litat i, donat que és una de les menjades importants del dia. Demanar sense vergonya el que ens 

agrada (suc, llet amb xocolata o cereals, torrades amb mantega i melmelada...) cal menjar bé i aprofitar l’àpat.

• 8h sortim de casa anem a la parada del bus ( cal tenir clar la línia que he d’agafar i la parada                  

- el primer dia s’explica tot - Cal que quedi clar!!! )

• 8h 45’ Comencem les classes. Puntualitat

• 12h 30’ Dinar - packed lunch (sanwichos + iogurt ). Comentar el que ens agrada (pernil, dolç, formatge, 

tonyina) al pa normalment posen margarina, si no agrada cal dir-ho.

Recorda!
• Portar sempre a sobre telèfons (de la família i de la professora acompanyant) mapa ( es dóna el 1r dia) i adreces de 

l’escola i de la família.

• El primer dia d’escola la família explica a l’alumne com arribar a casa i l’acompanya a l’escola. A l’hora de tornar a 

casa els monitors de l’escola expliquen com anar de  l’escola a casa.



La vida en família a Anglaterra

• 13h comencen les activitats de tarda sempre amb monitors anglesos. Cal parlar amb ells i participar 

de les activitats que organitzen.

• 17h Marxem cap a casa. Ens preparem per sopar 

• 18h Sopar, cal menjar bé. És l’àpat més important del dia.

Els moments en els quals estem a casa els alumnes han adaptar-se a la vida de la família. Normalment

miren la TV o fan alguna activitat. Intentar donar conversa i obrir-se a les iniciatives de la família. Si no

diem res ells tampoc diran res. Siguem participatius!! No estem en un Hotel.....

Relacionar-se amb els membres de la família és molt important.



Kents Cavern is a cave system in Torquay. It
is notable for its archaeological and
geological features. Has been a geological
Site of Special Scientific Interest since 1952
and a Scheduled Ancient Monument since
1957.

Kents Cavern

Cockington is a village in Torquay. It has
old cottages within its boundaries, and
is about a half a mile away from
Torquay.

Cockington



ExeterTotnes

Totnes is an historic market town that
combines alternative therapies, beautiful
countryside and a fascinating history. Sitting in
the heart of South Devon on the banks of the
River Dart, this unique and charming town has
an international reputation for its lively and
diverse community and relaxed atmosphere.

Exeter is a cathedral city in Devon, England,
with a population of 129,800. The city is
located on the River Exe approximately 36
miles (58 km) northeast of Plymouth and 65
miles (105 km) southwest of Bristol. It is the
county town of Devon, and the base of Devon
County Council. Also situated in Exeter are
two campuses of the University of Exeter -
Streatham Campus and St Luke's Campus.



Ens ho passem molt bé,  aprenem de valent i 
sobretot ens preparem pel futur



SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES 
XARXES SOCIALS

PUBLICAREM FOTOS DE LES ESTADES

ideefundacio

ideefundacio
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