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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

Little Explorers Bede's Prep School
Regne Unit




De 6 a 11 anys
Anglès
Residència

 Esports
Tenis,
 Arts escèniques
Teatro.

Programa
Little explorers és un completíssim curs en un dels llocs més bonics del Regne Unit.

Aquest és el lloc ideal perquè els més petits assoleixin el seu màxim potencial!
El curs consta d'un extens programa de classes, esports, activitats i excursions incloses íntegrament en el preu, dissenyades especialment per educar i
inspirar el creixement personal de l'estudiant.
S'admeten estudiants de tots els nivells inclús principiants. En l'arribar a el centre cada un realitzarà una prova de nivell per ser situat amb estudiants del
mateix nivell acadèmic i edat semblant, per aproﬁtar millor les lliçons. Es procura que dins dels grups classe hi hagi la màxima varietat possible de
nacionalitats. Hi ha fins a set nivells diferents per garantir que cada estudiant aprofita al màxim la seva estada en el programa.
Els continguts dels cursos són variats, actuals i rellevants per motivar i inspirar els alumnes. Aquests s'adapten a les edats, necessitats i interessos dels
participants.
Els professors de l'escola estan altament qualiﬁcats i a l'escola es fa servir una metodologia d'aprenentatge comunicativa, on els estudiants participen
activament en activitats entretingudes i divertides que els animen a parlar i millorar la seva fluïdesa.
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Els alumnes realitzaran 17'5 hores setmanals de classes distribuïdes en tres hores i mitja al dia de dilluns a divendres. Les classes són de màxim 10
estudiants i la ràtio de personal de centre per estudiant és de 1:3.
L'aprenentatge es classifica en tres blocs:
English Skills: Aquestes lliçons estan preparades per millorar les habilitats generals de l'idioma, ampliar el vocabulari i millorar la comprensió de la
gramàtica a l'hora de produir l'anglès tant a nivell oral com escrit.
Storytime: Basant-se en diferents històries infantils cada setmana, en aquestes classes s'estimula la curiositat natural dels estudiants, desenvolupen
la seva capacitat de comprensió i expressió oral, i amplien el seu vocabulari del dia a dia.
Explorations: Aquestes classes utilitzen l'enfocament CLIL d'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. D'aquesta manera es busca
que desenvolupin les seves habilitats lingüístiques a través d'una sèrie d'àrees com les ciències, la tecnologia o la geografia i història.
A més de el test inicial, els alumnes realitzen un test de progrés acadèmic cada setmana per avaluar el nivell i fer els ajustaments que es creguin necessaris
al llarg de tot el seu aprenentatge. Aquest control setmanal ajuda als professors a garantir un aprenentatge ﬂuid i d'acord amb les capacitats de cada
estudiant.
Cada alumne acaba el programa amb un certiﬁcat del curs, informe acadèmic i el seu propi portafoli del treball realitzat. En la cerimònia de Comiat se'ls
reconeix no només els mèrits acadèmics sinó també els seus esforç i progrés.
Aquest és un programa individual, però si ho prefereixes...

Afegeix vol d'anada i tornada amb acompanyant!*
*Més informació a l'apartat "Dates i preus"

Idioma requerit: Anglès

Timetable
 timetable-little-explorers-2017.pdf
 typicalweeklittleexplorers.pdf

 Internet disponible

Centre

Eastbourne
Eastbourne. Regne Unit
L'escola d’Eastbourne està situada a la part alta d'un penya-segat amb magníﬁques vistes de tota la badia d’Eastbourne, molt a prop de les espectaculars
Beachy Head i Seven Sisters, que són alguns dels penya-segats blancs més coneguts que formen part de South Downs. Des de l'escola es pot anar
caminant fins a la platja.
Aquest centre, fundat el 1895, està al límit sud de la localitat i recrea l'ambient d'una casa familiar, proporcionant un ambient segur i feliç per als estudiants
més joves. L'escola pot albergar ﬁns a un màxim de 70 estudiants i el programa acadèmic, social i cultural està dissenyades per educar i inspirar als més
petits.

Instal·lacions
L'escola compta amb una gran varietat d'edificis fantàstics i les instal·lacions que podran trobar els estudiants són:
Gran recinte d'esports
Piscina
Estudi de ball
Camps de futbol
Teatre
Estudi d'art
Taller de cuina
Sala de tecnologia
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Algunes de les aules tenen vistes al mar.

Àpats
Per als estudiants tots els àpats estan inclosos i el menú que s'ofereix en aquesta escola és una barreja de menjar típic anglès i internacional. Els menús que
s'ofereixen són sempre sans i variats i, a part de l'esmorzar, dinar i sopar, s'ofereix un snack a mig matí i a la tarda (fruita, pastís, mini sandvitx, suc, llet).
Hi ha sempre dues opcions diferents disponibles per al dinar i el sopar, un bufet d'amanides i cada estudiant pot escollir la seva opció preferida per a cada
àpat. També s'ofereix diàriament una opció de menú vegetarià, així com menús adaptats per a aquells estudiants amb intoleràncies alimentàries. Els
estudiants que no puguin menjar certs aliments per raons religioses també tindran un menú adaptat.
En els dies d'excursió, els estudiants tenen un "packed lunch" que normalment consistirà en un sandvitx, roll o wrap (per exemple de pernil i formatge o
amanida de pollastre o tonyina i blat de moro), un snack (per exemple una barreta de cereals) , una peça de fruita i una beguda.
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Transport
Eastbourne es troba a unes 2 hores (120 Km) del centre de Londres, a 2 hores de l'aeroport de Heathrow i a 1 hora i 15 minuts de l'aeroport de Gatwick.

Dukes Dr, Eastbourne BN20 7XL, Reino Unido
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Allotjament
Residència
L'escola ofereix allotjaments separats per a nois i per a noies amb habitacions molt ben il·luminades i acollidores. Algunes fins i tot amb vistes al mar.
La majoria de les habitacions són compartides entre 4 i 8 estudiants amb banys compartits a cada planta. Es comparteix l'habitació entre estudiants d'edat
similar i de diferent nacionalitat per fomentar l'ús de l'anglès com a idioma de comunicació i permetre a tots els estudiants relacionar-se amb el màxim
nombre de persones possible.
El personal de l'programa viu i dorm en el mateix centre i estan disponibles les 24 hores del dia.
Hi ha dues residències o cases: Downs i Meads End. Cada casa té un coordinador (House Parent) que s'encarrega del benestar dels alumnes i el bon
funcionament de la instal·lació.

Activitats
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Activitats
Després de les classes, els estudiants participen en una gran varietat d'activitats d'oci i esportives. Això els dóna l'oportunitat de continuar aprenent fora de
l'aula mentre es diverteixen en grups petits i monitoritzats. Algunes vegades els estudiants podran triar l'activitat que prefereixin, altres vegades es realitzaran
en comú.
Aquests són exemples d'activitats que es realitzen:
Cuina
Dansa
Teatre
Futbol
Gimnàstica
Handbol
Joieria
Cricket
Arts marcials
Pintura
Taller de titelles
Pintar amb sorra
Tennis
Atletisme
Piscina
Rugby
Academies (Activitats opcionals)
Dissenyades per incrementar les habilitats dels alumnes en l'àrea que desitgin mentre continuen millorant el seu anglès. S'ofereixen per setmanes i poden
ser activitats esportives, lúdiques o creatives. Poden suposar un cost extra. Més informació a l'apartat "Dates i preus".
Algunes de les activitats que s'ofereixen són:
Cura d'animals: Classes per aprendre sobre la biologia, el comportament i la cura dels animals, i classes pràctiques sobre la seva manipulació i cura.
6 hores a la setmana.
Futbol: Classes per millorar la tècnica, el control, les habilitats personals i el treball en equip. 6 hores a la setmana.
Hípica: Classes per desenvolupar diferents habilitats en funció del seu nivell previ. 3 hores a la setmana de classes més ensenyament de la cura dels
cavalls i els estables.
Arts escèniques: Classes per aprendre actuació, improvisació, moviments creatius, control de el cos, veu, expressió, entonació, parlar en públic,
guanyar confiança i treballar en grup. 6 hores a la setmana.
Natació: Classes per guanyar conﬁança a l'aigua, millorar la tècnica en els 4 estils principals (braça, crol, esquena i papallona) i la respiració. 3 hores
a la setmana.
Tennis: Classes per millorar la tècnica, el control, les habilitats personals, la tàctica i la consistència. 6 hores a la setmana.
Activitats socials de tarda/vespre (de 18:30 a 20h aprox)
Un programa dissenyat íntegrament per animar els estudiants a fer nous amics i desenvolupar les seves habilitats socials. Barrejant les diferents nacionalitats
es crea una comunitat internacional harmoniosa en la qual els estudiants poden viure, estudiar i divertir-se còmodament.
Algunes de les activitats poden ser:
Ritmes Africans
Discoteca
Fashion show
Karaoke
Mini Olimpíades
Concursos de música
Pantomima
Concurs de talents
Cerca de el tresor

Excursions
Les excursions són part obligada del curs. S'ofereix l'oportunitat de visitar llocs de gran interès històric i cultural, a més de veure llocs emblemàtics i la
possibilitat de fer compres i divertir-se.
Les excursions en aquest programa es realitzen cada dimecres, dissabte i diumenge de la setmana; visitant cada vegada un lloc nou i emocionant:
Dimecres: Aquestes excursions són sortides de mig dia en què es visiten llocs d'interès propers o es realitzen activitats com:
Parcs naturals
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Granges
Boscos
Forts
Museus
Ports
Taller de ceràmica
Llits elàstics
Dissabte: Les excursions en dissabte són de dia complet, i inclouen una visita cultural, turística o lúdica a Londres o algun altre lloc d'interès com:
British Museum
Buckingham Palace
London Dungeon
London Eye
London Zoo
Madame Tussauds
National Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Thorpe Park
Tower of London
Westminster Abbey
Diumenge: Les excursions de diumenge solen ser visites més relaxades a una ciutat de costa més propera. Els estudiants poden passejar per la platja, fer
un pícnic al parc o anar de compres. Es visiten llocs com:
Brighton
Eastbourne
Hastings
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Dates i Preus
Residència
02.07.2023 al 16.07.2023

02.07.2023 al 23.07.2023

2 web.Semanas
3.790,00 EUR

3 web.Semanas
5.370,00 EUR

El preu inclou:

El preu inclou:





















30 Sessions setmanals d'especialitat
Monitor només vol
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Bitllet d'avió anada i tornada
Allotjament en règim de pensió completa
Trasllats aeroport
Selecció del programa
Telèfon d'emergència 24h

30 Sessions setmanals d'especialitat
Monitor acompanyant
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Bitllet d'avió anada i tornada
Allotjament en règim de pensió completa
Trasllats aeroport
Selecció del programa
Telèfon d'emergència 24h

Residència

Residència

entre el 02.07.2023 i el 12.08.2023

entre el 02.07.2023 i el 12.08.2023

2 web.Semanas
2.690,00 GBP

3 web.Semanas
4.035,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:















17 Sessions d'idioma per setmana
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Selecció del programa
Telèfon d'emergència 24h

Extres
Equitació
11/7 - 14/8/21
295,00 GBP / Setmana
Natació
11 - 17/7, 25 - 31/7 & 8 - 14/8/21
245,00 GBP / Setmana
Cura d'animals
11/7 - 14/8/21
245,00 GBP / Setmana
Film& animation
16.07-22.07 30.07-05.08
295,00 GBP

17 Sessions d'idioma per setmana
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Selecció del programa
Telèfon d'emergència 24h
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Fotos

