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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

Leaders of the future
Regne Unit




15 a 18 años
Anglès
Residència

Programa
El curs Leaders of the future, que acull estudiants de 15 a 18 anys, inclou 22 hores i mitja de lliçons a la setmana i s'ha desenvolupat per ser una experiència
única a la vida.
A més d’afinar i aprofundir en el coneixement i l’aplicació de la llengua anglesa pels estudiants, aquest curs contempla la seva vida adulta.
Explora les habilitats i característiques de lideratge que s’identifiquen constantment amb grans líders i persones amb èxit i les qualitats i habilitats que es
consideren importants per a executius d’empreses, directius superiors i propietaris d’empreses amb èxit.

Converteix-te en el lider del futur
Les classes s'imparteixen de dilluns a divendres i es divideixen en tres seccions
- Core English (2 hores): Aquestes lliçons d'anglès més tradicionals estan dissenyades per millorar encara més les habilitats receptives i productives dels
estudiants (llegir, escriure, parlar, escoltar), ampliar l'abast i la varietat del seu vocabulari en contextos formals i informals i aprofundir la seva comprensió de
la gramàtica per tal de millorar la precisió parlada i escrita.
- Aprenentatge i innovació (1 hora): Aquests projectes basats en tasques, que utilitzen tecnologia, comunicació digital i mitjans, permeten als estudiants
treballar en col·laboració per investigar, discutir i crear projectes que reflecteixin els seus coneixements, habilitats i personalitat mentre desenvolupen
estratègies que són essencials per a l'èxit en el segle XXI. Els projectes s'han creat especialment per ajudar a desenvolupar les capacitats dels estudiants en
cadascuna de les assignatures que formen el nucli de el pla d'estudis d'aprenentatge de segle XXI: col·laboració, comunicació, creativitat i pensament crític.
- Focus Leadership (2h): Aquestes lliçons estan dissenyades per desenvolupar la comprensió dels estudiants sobre les qualitats i habilitats de lideratge. El
curs examina les característiques que s’identifiquen constantment amb els grans líders i que es consideren importants per a executius de negocis amb èxit,
directius superiors i propietaris d’empreses, així com líders en altres àrees de la vida. Això inclou:
Consciència
Comunicació
Confiança
Honestedat i integritat
Innovació
Gestió
Construcció de relacions
Resiliència

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Pre-intermig
Número de sessions d'idioma: 22

Timetable
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 Internet disponible

Centre

Oundle School
Oundle. Regne Unit
Oundle School es troba a l'antic i històric poble de Oundle, prop de Peterborough a l'est d'Anglaterra. Els nois tindran l'oportunitat d'explorar la zona i els seus
atractius amb la seguretat que ofereix aquesta acollidora localitat.
Oundle és una encantadora ciutat comercial al cor de Northamptonshire, un bell comtat rural al centre d'Anglaterra amb excel·lent accés a Cambridge i
Londres. Sovint considerada una joia amagada, Northamptonshire limita amb vuit comtats: Cambridgeshire, Bedfordshire, Warwickshire, Rutland i
Leicestershire, Lincolnshire, Buckinghamshire i Oxfordshire.

Instal·lacions
Situat al cor de la ciutat, els estudiants gaudeixen d'una sensació de llibertat i tenen fàcil accés a botigues, cafeteries, oficines de correus, bancs i fins i tot un
mercat d'agricultors local.
Aquest centre compta amb unes instal·lacions esportives que inclouen un poliesportiu, un gimnàs, pistes de tennis, de netball, d'esquaix, un camp de gespa
artificial il·luminat per a tot tipus de climes, una piscina coberta de 50m, una pista d'atletisme i extensos camps de joc.
A més, aquest centre compta amb un bon nombre d'aules modernes amb pissarres interactives, teatre, instal·lacions musicals i artístiques i menjador.
El Club House és un espai social, equipat amb sofàs, TV, jocs recreatius i revistes on els estudiants poden relaxar-se, socialitzar i xerrar en un ambient
informal i còmode.
Tot el complex proporciona un entorn segur i de suport, amb alts nivells d'atenció i una supervisió molt estreta.

Àpats
8.15h - 8.45h Esmorzar. Opció calenta que sol ser bacó, salsitxes, ous. Croissants, torrades de pa blanc / integral. Varietat de cereals. Fruita. Suc de taronja
/ poma, llet, cafè, te ...
13.00h-13.45h: Dinar. Carn o peix. Pollastre o pizza. Opció vegetariana. Pasta amb salses a triar. Bufet d'amanides. Guarnició de patates, verdures o arròs.
Fruita, iogurt, pastís ...
18.15h-18.45h Sopar (com el dinar)
Els dies de les excursions s'esmorza al col·legi i per dinar hi ha unPacked Lunch amb un entrepà, bossa de patates, una aigua, una peça de fruita i un
snack.

Leaders of the future | 3 de 7

Transport
Oundle està a aproximadament 2h i mitja de Heathrow. Peterborough esta a només 20 minuts en taxi des d'Oundle.

Church St, Oundle, Peterborough PE8 4EE, Reino Unido
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Allotjament
Residence 2-3 Pax
Els nois i noies s’allotgen en pensions separades. La majoria de les habitacions tenen 2-3 llits per habitació i els estudiants comparteixen amb altres
estudiants d’una edat similar i de diferents nacionalitats. Els banys són compartits

Activitats
Activitats
Sabem que l'aprenentatge ocorre de manera més efectiva quan les interaccions són naturals i autèntiques i quan els estudiants participen activament. No
només aprenen dels seus professors i entrenadors, també aprenen els uns dels altres, i ràpid. El temps que els nostres estudiants dediquen a les seves
activitats esportives i d'oci és tan valuós com el temps que dediquen als aspectes més acadèmics dels nostres cursos.
ACTIVITATS DE TARDA
Totes les tardes després de les classes, els estudiants participen en una selecció de diferents esports i activitats recreatives. Els estudiants trien un esport o
activitat tots els dies de dilluns a divendres. Aquestes sessions, que estan organitzades i supervisades pel personal de l'escola i els monitors, permeten que
els estudiants continuïn practicant les seves habilitats per escoltar i parlar mentre fan alguna cosa que gaudeixen.
Alguns exemples són de les activitats esportives són: bàdminton, bàsquet, criquet, futbol americà, hoquei, beisbol, esquaix, natació, pingpong, tennis, etc
D'algunes exemples d'activitats d'oci i creativitat: art, jocs de taula, taller de pastissos, escacs, ball (street and hop-hop), teatre, karaoke, origami, pintura,
ioga, etc
ACTIVITATS DE NIT - TRUE ME
El nostre programa True Me té com a objectiu ajudar a cada estudiant a convertir-se en "la millor versió de si mateix" i els permet ser feliços i exitosos en el
seu viatge de vida. En tots els nostres cursos, animem als estudiants a allunyar-se de qui creuen que haurien de ser i començar a considerar qui són en
realitat. Ajudem als estudiants a desenvolupar el seu autoconeixement i confiança en si mateixos, alimentant acuradament el talent on sigui que ho veiem.
En resum, els tallers i activitats són per a:
• Conèixer-se a si mateixos
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• Programar el seu autoconcepte
• Acceptar-se a si mateixos
• Acceptar els altres
• Determinar el seu propòsit de vida
• Viure autènticament
PRO-OPTIONS (opcional)
Aquest programa implica 10 hores per setmana de classes professionals en una varietat d'esports o activitats i està dissenyat per augmentar les habilitats,
tècniques i coneixement dels estudiants de l'opció triada.
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Excursions
Tots els dissabtes i diumenges organitzem excursions supervisades perquè els estudiants visitin llocs d'interès cultural i històric, vagin a la platja i tinguin
l'oportunitat de realitzar activitats recreatives, anar a comprar i passar temps relaxant-se amb els seus nous amics lluny de l'entorn d'aprenentatge escolar
més estructurat.
Els estudiants poden triar entre dues opcions en funció de les seves visites anteriors i preferències individuals.
DISSABTE: Aquesta excursió inclou un recorregut a peu per Londres, on els estudiants poden veure una sèrie de llocs famosos i atraccions nacionals o tenir
un dia de diversió i aventura.

Opció 1: Recorregut a peu per
Londres
Big Ben
Palau de Buckingham
Canvi de guardia
Covent Garden
10 Downing Street
Cases del Parlament
Oxford Street
Piccadilly Circus
Regents Street
South Bank
Trafalgar Square

Opció 2: Aventura

Chessington World of Adventures
Legoland
Thorpe Park

DIUMENGE: Aquesta excursió consisteix en una visita a la ciutat o un dia de relax al costat de la mar on els estudiants tenen l'oportunitat d'explorar i
experimentar l'autèntica Gran Bretanya.
Opció 1 - Visita a la ciutat: Bath, Brighton, Bristol, Cambridge, Southampton
Opció 2 - Costa: Bournemouth, Eastbourne, Great Yarmouth, Hastings, Poole, Weymouth
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Dates i Preus
Residence 2-3 pax

Residence 2-3 pax

entre el 04.07.2021 i el 31.07.2021

entre el 04.07.2021 i el 31.07.2021

2 web.Semanas
2.800,00 GBP

3 web.Semanas
4.200,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:



















Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Trasllats aeroport
22 Sessions d'idioma per setmana
2 Excursions de dia sencer
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

Extres
Dansa 10h
250,00 GBP / Setmana
Equitació 10h
250,00 GBP / Setmana
Tennis 10h
250,00 GBP / Setmana

22 Sessions d'idioma per setmana
4 Excursions de dia sencer
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Trasllats aeroport
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

