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5ASPECTES A DESTACAR



5DOCUMENTACIÓ
Per realitzar el viatge és imprescindible 
portar
(1) DOCUMENT NACIONAL D’IDENTI-
TAT (DNI)
(2) PASSAPORT  

Oficina de tramitació del DNI de Lleida. 
Carrer de l’Ensenyança, 2
Lleida
Tel. 973 214 274

(3) PERMÍS DE SORTIDA DE MENORS A 
L’ESTRANGER. Mossos d’Esquadra

(4) TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (EN 
CAS D’ESTAR AFILIAT A LA SEGURETAT 
SOCIAL).
LLOC D’EXPEDICIÓ

Institut Nacional de la Seguretat Social. 
Carrer Jordi Cortada, 2
Lleida
Tel. 973 700 700 

En cas d’estar afiliat a alguna mútua, cal 
preguntar la cobertura de l’assistència 
sanitària europea.
Tingueu en compte que arxivarem la 
documentació per a dur-la al viatge, 
per tant preveieu de fer una fotocòpia 

si ho veieu oportú per a aquells dies.
Els alumnes han de portar els docu-
ments el dimarts 13 de març a la pro-
fessora Meritxell Moret. 

DADES IMPORTANTS
SORTIDA
Divendres, 16 de març a les 08.00h. 
(Camp d’Esports)
ARRIBADA
Divendres 23 de març les 22.30h apro-
ximadament (Camp d’Esports).

VUELING AIRLINES
16.03.2018 BCN T1 12.40 h LND T 
South 14.00 h (Gatwick) VY7828
23.03.2018 LDN Heathrow T3 16.45 h 
BCN T1 19.55 h VY7843

DIVENDRES 16 DE MARÇ
Han de portar l’esmorzar i dinar del pri-
mer dia. La beguda la poden comprar al 
duty free. No la poden passar pel control.

EL TEMPS
Sabem on anem i precisament el país 
no és especialment visitat pel seu cli-
ma. Tot i això aquesta es considera la 
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part més càlida del Regne Unit. Habi-
tualment durant el mes de març les 
temperatures acostumen a voltar els 
15 i 18 graus.
Aquest és un bon link per al temps
www.bbc.co.uk/weather

ROBA
Roba d’hivern, de dia a dia i d’esport. 
No oblidem els paraigües i roba de 
pluja - com ara l’ impermeable -. Calçat 
còmode i tapat; jaquetes i abric. Una 
tovallola de mans.

DINERS 
Hem de dur LLIURES (NO EUROS). Re-
cordeu que ho tenen tot inclòs, fins i 
tot el dinar que el fan al College.  Els 
diners són responsabilitat de cadascú.

TELÈFON MÒBIL
No és necessari portar mòbil tot i que 
és una bona eina de contacte entre 
pares i fills i professors. Qui decideixi 
portar-lo ha de ser responsable del seu 
bon ús i cura.
En el cas que l’alumne no disposi de te-
lèfon mòbil, les professores facilitarem 

el contacte amb ells, sigui per correu 
electrònic o alguna altra via.
SORTIDES
Sortides a Canterbury, Londres i a Ro-
chester.
EQUIPATGE 
La maleta que embarquem no pot so-
brepassar els 23 quilos, per tant acon-
sellem que el pes no sigui superior a 
20 quilos, tenint en compte que també 
hem de tornar i si han comprat alguna 
cosa, la maleta pot pesar més. A l’avió 
només podem pujar un paquet de 
màxim 10 quilos,  però us demanem 
que únicament duguin una bossa amb 
el que sigui imprescindible (esmorzar, 
dinar, medicació, mòbil i objectes de 
valor).

Si voleu, podeu portar un detall per la 
família acollidora.

MEDICACIÓ
En cas que el vostre fill / filla necessiti 
medicació - mal de cap, panxa - tipus 
ibuprofè o paracetamol, cal que ell ma-
teix ho dugui a sobre o si no és el cas, 
que ens porteu anotat en un full que 



7ens autoritzeu a donar-los-hi. 
ADAPTADOR DE CORRENT  
Del tipus com a la imatge

CONTACTES
Telèfon mòbil

695 474 850 
Meritxell Moret
mmoret@cepiscopal.org
Anabel Salvador
asalvador@cepiscopal.org

Telèfon Col·legi
973 263 100 

FOTOGRAFIES
Pestanya a la pàgina principal de la web 
del Col·legi: www.cepiscopal.org per a 
què aneu seguint el dia a dia dels vos-
tres fills.
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El projecte que els vostres fills/filles 
duran a terme, està emmarcat en el 
Treball de Síntesi dels alumnes que el 
realitzaran al col·legi, aquí a Lleida, per 
tant el que se’ls demana, és una tasca 
similar, amb un producte final, objec-
tius i metodologia semblants. Uns fa-
ran la recerca i el treball sobre Lleida i 
els altres, els que viatgen al Regne Unit, 
sobre Broadstairs. Per tant han de tenir 
molt clar que anem a conèixer una part 
d’Europa, una llengua, uns costums di-
ferents; anem també a gaudir del que 
comporta fer un viatge, però sobretot 
anem a treballar de valent. Aquest és 
un punt important a tenir en compte.

A més a més, per tal que els alumnes 
arribin a conèixer al màxim l’autor, l’en-
torn, l’època, hem decidit dedicar-hi 
una part important de les hores de 
classe d’anglès a fer activitats que hi 

estiguin relacionades. Així doncs el 
Treball de síntesi es durà a terme el 
dijous, 15 de març,  que servirà com a 
introducció a la feina que es trobaran a 
Broadstairs.
Les activitats inclouen:

• A webquest of Charles Dickens.
• The film ‘Nicholas Nickleby’ i activi-
tats relacionades.
• A BBC animation about Dickens’ life.
• Dickens’ literary side.
• An insight into Dickens’ World
• UK today

Seguint amb el procés d’aprenentatge, 
un cop a Broadstairs, els alumnes hau-
ran de fer recerca en el lloc concret. Serà 
la part pràctica del treball de síntesi. Així 
doncs, a part de les classes d’anglès que 
rebran a l’escola, allí mateix treballaran 
Charles Dickens a través d’activitats es-
pecífiques preparades per a ells.
Al llarg de totes aquestes sessions, tant 

TREBALL DE SÍNTESI
http://episdickensinbroadstairs.blogspot.com.es



9 llocs que han visitat, donant informació 
d’aquests amb imatges, text, links...
DATA DE LLIURAMENT DEL PROJECTE 
FINAL: DIVENDRES 20 D’ABRIL
Creiem en el nostre projecte i confiem 
que els vostres fills/filles en treguin un 
bon profit, que els motivi a continuar 
apostant per aprendre i que els per-
meti aconseguir una bona formació 
acadèmica i personal.

a Lleida com a Broadstairs, els alumnes 
hauran de crear un Portfolio que inclourà 
tots els documents que vagin recollint i 
informació de les activitats on hagin par-
ticipat - activitats que hauran fet a classe 
i a Broadstairs -.  
Finalment, i un cop a Lleida, hauran de 
confeccionar el producte final en grup. 
Un Geolocalitzador (YourGmap) on els 
alumnes hauran de situar els diferents 
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VIATGE I NORMES DE 
CONVIVÈNCIA
MALETA GRAN 
• No passar de 20 kg
• Embolicar objectes delicats amb roba.
• Cal que vagi tancada amb combinació o 
candau.
• Cal portar el portfolio dins d’una carpeta 
per tal de protegir-lo de la pluja o altres.
• Cal portar l’estoig de classe i una llibreta 
petita per apuntar si cal.
MOTXILLA PETITA
• Esmorzar, dinar i berenar del primer dia.
• Objectes de valor i diners.
• Aigua o beguda per a ser llençada al con-
tenidor del control de l’aeroport.
• Cap líquid, cap objecte que punxi i pogués 
ser requisat un cop identificat.
COMPORTAMENT 
Hem de tenir un comportament impecable 
a tot arreu i cal tenir en compte les caracte-
rístiques pròpies  de cada espai:
AEROPORT
• És un lloc gran i estressant tot i que la nos-
tra terminal és la petita. 

• Cal estar molt atent a les indicacions de les 
professores i no separar-se del grup. 
• Cal ser seriós i respectuós  en la interacció 
amb les autoritats (control de passaports, 
etc.) 
• Cal evitar distraccions ja que la documen-
tació i altres papers podrien extraviar-se si 
no estem molt atents.
• En algun moment ens dividirem per clas-
ses per temes d’organització i cada classe 
tindrà com a punt de referència una pro-
fessora.
AVIÓ
• No viatgem sols. La resta de passatgers 
han de tenir un vol confortable. No crida-
rem.
• Si algú porta mòbil amb connexió de “da-
des”, un cop embarquem, cal posar el mòbil 
en “Mode avió”  i a continuació apagar-lo 
• No està permès tenir el mòbil encès du-
rant les operacions d’enlairament i aterrat-
ge. Es podrà tornar a encendre quan les 
llums ens ho indiquin ( sempre en mode 



11avió, és clar). Això també ens servirà per 
a què no es connectin les “dades” un cop 
arribem a UK, ja que Internet a l’estranger 
no forma part de la tarifa dels operadors de 
telefonia espanyols. Un cop estiguem a An-
glaterra podrem gaudir de la xarxa wifi pú-
blica que trobem, però no de la particular!! 
• Ens podem aixecar del seient només quan 
ho indiquin les llums. Podem escoltar mú-
sica, dormir, llegir, menjar , beure... gaudir 
del viatge.
• Espais públics: els anglesos són molt res-
pectuosos. Cal ser cívics (no llençar papers 
a terra, no cridar pel carrer, no seure pel 
terra, etc, dir “sorry”  “please” i “ thank you”  
cada 3 segons...  ;-) 
HOST FAMILY
• Cal ser educats, respectuosos i oberts a 
la vegada. És una oportunitat per practicar 
l’idioma i conèixer una altra cultura. Sigueu 
vosaltres mateixos. Tots sou molt educats. 
• Cal ser nets i ordenats a la vostra habitació 
i respectar els menjars que poden ser dife-
rents als que estem acostumats...
• Broadstairs és un poble petit però no 
anirem mai sols pel carrer. Sempre amb la 
nostra parella.
• Chaucer College Kingsgate: veure normes 

especials.
• Mòbil: ha de ser una eina de comunicació 
entre nosaltres, però no s’ha d’abusar de 
l’aparell. Durant les classes no es pot treure 
el mòbil  ( igual que a col.legi). Cal contro-
lar-se a tot arreu. Penseu que no viatgem a 
3000 Km  per a estar pendents d’una pan-
talla. Hi ha vida més enllà de la tecnologia.
• A més a més cal ser respectuosos amb els 
professors /monitors i molt puntuals a les 
classes i altres activitats. 
• El dinar el farem tots junts al college. Serà 
una oportunitat per fer intercanvi d’expe-
riències.
• Les professores viurem al college i aquests 
són els telèfons de contacte in case of 
emergency:

695 474 850
EN DEFINITIVA, el compliment d’aquestes 
recomanacions facilitarà una estada agra-
dable i sense ensurts. La implicació de tots 
en un bon ambient, facilitant les tasques 
d’organització beneficia tot el grup. No 
oblidem que tots volem gaudir al màxim 
d’aquest viatge i aprendre al mateix temps!! 
Cal tenir en compte que confiem en tots i 
cadascun de vosaltres. Si no fos així, no ens 
arriscaríem a viatjar a Anglaterra.
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PLANNING

CHAUCE COLLEGE KINGSGATE

16 - 23 MARCH FRIDAY 
16.03.18 

SATURDAY 
17.03.18 

SUNDAY 
18.03.18 

MONDAY 
19.03.18 

TUESDAY 
20.03.18 

WEDNESDAY 
21.03.18 

THURSDAY 
22.03.18 

FRIDAY 
23.03.18 

09.00 - 10.30 

 
LESSON 

COMMUNICATIVE                    
LANGUAGE PRACTICE 

LONDON 
FULL-DAY TRIP 

Includes Cruise Along 
River Thames 

 
DICKENS   

THEMED CLASS 
 

 

PROJECT  

DEPARTURE DAY 

 

ARRIVAL DAY 
Light Snack, Placement 
Test & Free Time with 
Homestay Family * 

 

 
LESSON 

COMMUNICATIVE                    
LANGUAGE PRACTICE 

 

 
DICKENS   

THEMED CLASS 

10.30 - 11.00 BREAK BREAK 

11.00 - 12.30 

 
LESSON 

COMMUNICATIVE                    
LANGUAGE PRACTICE 

 
DICKENS   

THEMED CLASS 

 

PROJECT  & 
PRESENTATIONS 

  
LESSON 

COMMUNICATIVE                    
LANGUAGE PRACTICE 

 
DICKENS   

THEMED CLASS 

12:30 LUNCH  
PACKED LUNCH ON TRIP DAYS  

LUNCH  
PACKED LUNCH ON TRIP DAYS  

14:00 - 16:00 

 
BROADSTAIRS 
HALF-DAY TRIP 

Includes Entrance to 
Dickens House Museum  

 
LESSON 

COMMUNICATIVE                    
LANGUAGE PRACTICE 

 

 

 
ROCHESTER 

HALF-DAY TRIP 

 
LESSON 

COMMUNICATIVE                    
LANGUAGE PRACTICE 

 

 

 
CANTERBURY  

HALF-DAY TRIP 
Includes Entrance to 

Cathedral  

17:30 DINNER AT HOMESTAY [NON-ACTIVITY EVENING] / DINNER AT COLLEGE [ACTIVITY EVENING]  

19.00 - 21.00 EVENING WITH 
HOMESTAY DRAMA 

 

EVENING WITH 
HOMESTAY 

  

AFRICAN 
DRUMMING 

 

 

MAGIC 
WORKSHOP 

EVENING WITH 
HOMESTAY TRASHION SHOW BOWLING 

CHAUCER COLLEGE KINGSGATE - CHARLES DICKENS THEMED ENGLISH LANGUAGE COURSE 
24 STUDENTS & 02 GROUP LEADERS - ALL STUDENTS HOMESTAY  

The above programme is provisional and is subject to change   *Dependent on arrival time  www.chaucercollege.co.uk 



13COLLEGE RULES
We try not to make too many rules but 
the following are necessary for your safe-
ty and the smooth running of the course:
CLASSROOMS 
• Please keep your classroom tidy.
• Music may be played quietly on the 
CD players, but they must never be re-
moved from the classroom.
• No food or drink is to be taken into 
the classrooms.
• Do not leave valuable items such as 
cameras or electronic devices unatten-
ded anywhere in Kingsgate College. 
THE DINING ROOM 
• Always say please and thank you- this 
is very important in all places in England 
• Please tell your teacher/leader if you 
don’t want a meal.
• Please be on time to all meals or you 
might miss your meal.
GAMES
• You must treat all games and sports equi-
pment with care and report any damage to 
a teacher.  All equipment must be put back 
immediately after use.
• You must never play outdoor games insi-
de the college.

FREE TIME 
• You should always take your identity 
cards with you when you leave the co-
llege.
• You are not allowed to bring guests 
back to the college.
SAFETY AND SECURITY 
• You must not go out of the building 
before 7.30 AM
• If you hear the fire alarm you must 
stop what you are doing immediately, 
leave the building quickly and calmly 
and by the nearest exit and go to the 
meeting point by the playing field.
• Fire alarms and fire extinguishers are 
in place for the safety of everyone at 
the college and should not be tampe-
red with in any way.
• Classroom windows must be closed 
when you leave the room.
• Do not open the games room door
• The roads around the college can be 
dangerous. When walking to the beach 
you must walk single file and stay to the 
edge of the road as there is no pave-
ment.
• Listen to your teacher and do what 
they tell you when you are outside the 
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college on activities or trips.
• Always stay with friends during free 
time on trips.
• Never go somewhere on your own.
• Students must not buy or bring on to 
College premises any real or imitation 
offensive weapon i.e. knife, sharp bla-
ded instrument, air gun, BB gun.

HOUSE RULES FOR HOMESTAYS 
• You must remember at all times that 
you are a guest in the home of your host 
family.  You must respect the customs, 
manners and times kept by your host fa-
mily.  Particular attention must be paid 
to punctuality at meal times and noise 
levels in the evening and early morning, 
(especially music and hairdryers etc).

• Always say please and thank you.
• Please arrange a time with your family 
for your washing.
• When leaving the house please say 
where you are going, with whom and 
when you expect to return.  
• You should always take your identity 
cards with you when you leave the hou-
se.
• You must ask your homestay family for 
permission if you want to invite a friend 
into the house       
• You are responsible for keeping your 
bedroom tidy at all times.
• Please be careful not to use too much 
hot water when having bath or a shower.
• Be careful and don’t break anything. 
Don’t jump on the beds.
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1 Albertín Salvador, Abril Pilar
2 Anglada Núñez, Alba
3 Baca Vidal, Bonaventura
4 Biendicho Ros, Carlota
5 Carnicé Miró, Montserrat
6 Centelles Montes, Laia
7 Cubero Villaitodo, Iris
8 de Antonio Gironés, Emma
9 Garcia Llorens, Laura
10 Giné Plà, Marc
11 Gómez Batlle, Gerard
12 Juclà González, Víctor

13 Manzano Rúbies, Anna
14 Martinez Ruiz, Andrea
15 Montanera Serret, Dídac
16 Morell Mesa, Guillem
17 Pallaruelo Buil, Claudia
18 Parejo Vicente, Cristina
19 Peiró Gomiz, Albert
20 Rodriguez-Lascano Torres, Valentina
21 Roigé Sanjuán, Lluís
22 Santos Pardillos, Helena Luyuan
23 Sol Vicente, David
24 Soldevila Solsona, Josep Oriol
25 Villoldo Sabaté, Xavier

Xavier
PROFESSORES
Moret Fernández, Meritxell
Salvador Magrí, Anabel

ALUMNES BROADSTAIRS 2017-18



Doctor Combelles  38
25003  Lleida

cepiscopal@cepiscopal.org
www.cepiscopal.org

T. 973 26 31 00

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA


