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The Team

Welcome to   set
Volem donar-vos la benvinguda a set, una societat de professors que posen al teu servei l'experiència de 
40 anys organitzant viatges escolars, programes d'estudis internacionals i immersions lingüístiques per a 
col·legis i estudiants, tant aquí com a l'estranger. 

Decidim formar set, després de molts anys treballant en el sector dels viatges escolars. Unifiquem la 
nostra experiència per a desenvolupar projectes i viatges on l'estudiant pugui realment practicar el seu 
anglès i gaudir d'una experiència lingüística. 

Tots els nostres programes contenen projectes interactius que els estudiants realitzaran abans i durant el 
viatge. Sabem que és important que tot estigui organitzat. I que podeu comptar, amb el suport i l'atenció 
personalitzada de professionals i garantint una experiència inoblidable... perquè som pares i professors 
and... we know what's important for you and your students! 

Procediment de reserva
· Contacteu amb nosaltres pel correu info@seteducation.es I concertarem una cita 

  per a visitar-vos personalment.

· Decidiu els projectes, les dates que voleu per als estudiants i si ho preferiu podem 

  encarregar-nos de totes les sol·licituds.

· Establiu una data per a poder presentar el projecte als pares.
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Why travel with set?
· set és una agència de viatges registrada que compleix amb tots

  els requisits legals i fiscals en projectes en projectes i immersions lingüístiques

· Organització del check-in en l'aeroport

· Gestió de reserva dels vols

· Una entitat formada per professors anglesos amb experiència en el sector

· Viatges escolars dinàmics centrats en la part educativa

· Preus ajustats per a facilitar la participació de tots els estudiants

· Famílies d'acolliment i residències seleccionades acuradament

· Material pedagògic concebut per professors d'anglès experimentats

· Col·legis acreditats al Regne Unit, Irlanda, els Estats Units i el Canadà

· 40 anys d'experiència en el sector

· Col·laborem amb més de 300 escoles

· Més de 13.000 estudiants participen en els nostres projectes cada any

· 24 h d'assistència telefònica per a estudiants i professors

· Servei d'atenció personalitzada gràcies als nostres assessors en cada zona

· Presentació del projecte als pares

Cancel·lació gratuïta COVID-19

Pre-trip Project
Material per completar amb els teus 
estudiants a classe, abans del viatge 

Travel Project
Un dossier amb projectes interactius 
a completar pels estudiants amb les 
seves famílies d’acollida 

City Quiz
Un dossier amb qüestions i activitats 
sobre la ciutat/poble en el que us allotgeu  

Native English speaking group leader
Monitors nadius qualificats acompanyen al grup 
durant les visites i contesten els vostres dubtes. 
En anglès, of course!

Theme based topics        
Les escoles poden seleccionar els seus propis 
temes a la ciutat que visiten. Tot organitzat 
pel nostre departament educatiu   

Museum Treasure Hunts
Hem dissenyat diversos treasure hunts 
i activitats de conversa a realitzar pels 
estudiants als museus i galeries 

Excursion worksheets
Una selecció d’activitats per a realitzar
durant les excursions, relacionades 
amb els llocs visitats

Interactive points
Parada per a realitzar preguntes 
específiques al vostre monitor de grup 
sobre el que esteu visitant 

Street interviews
Una sèrie d’entrevistes dissenyades 
per a que els estudiants interactuïn 
amb els habitants de la zona 

Projectes a realitzar durant el viatge



London
Experience

5 dies en família /hostel
ESO // Batxillerat
Vine al nostre centre a Ealing, Londres,
i descobreix la ciutat amb projectes
i guies anglesos

Edinburgh
Experience

5-6 dies en família /hostel
ESO // Batxillerat
Viu la màgia i l'encant de la ciutat
més vibrant d'Escòcia amb projectes
i guies escocesos

Dublin
Experience

4/5 dies en família /hostel
ESO // Batxillerat
Una inoblidable experiència a Dublín, 
visitant la ciutat amb projectes
i guies irlandesos

Malta
Experience

5/7 dies amb família
ESO // Batxillerat
Explora la riquesa històrica de Malta,
amb activitats/classes opcionals
i el teu propi guia

Berlin
Experience

5-7 dies en família /hostel
ESO // Batxillerat
Descobreix la meravellosa cultura berlinesa
amb activitats/classes opcionals
i el teu propi guia

Culture
Week

5/6/7 dies en família /residència
ESO // Batxillerat
Una setmana amb projectes culturals
en anglès en una ciutat d'Anglaterra, Irlanda 
o Escòcia



2 setm.-10 mesos enfamília/residència
ESO // Batxillerat
Ofereix als teus alumnes una experiència 
acadèmica a l'estranger. Anglaterra, Irlanda, 
el Canadà i E.E.U.U.

School
Integration Groups
1-4 setmanes amb família
Primària// ESO // Batxillerat
Un programa d'immersió en una escola 
britànica amb estudiants natius de parla 
anglesa en una ciutat d'Anglaterra

Academic 
Year & Term

Flight
Bookings

Reserva els teus vols per a grups
amb set agencia de viatges escolars
Estalvia't les comissions d'intermediaris
i simplifica la gestió

Local
Cities

3-5 dies en hostel
ESO // Batxillerat
Viatges escolars en anglès per a estudiants 
d'ESO i Batxillerat, a grans ciutats de la 
península

Semaine
Culturelle

5/6/7 dies amb família
ESO // Batxillerat
Una setmana amb projectes culturals
en francès a una ciutat francesa
per als teus alumnes

Work 
Experience Away

7/14 dies amb família
ESO // Batxillerat
Experiència laboral internacional per 
als teus estudiants a Anglaterra i Irlanda



info@seteducation.es

www.seteducation.es


