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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

City Football Language School
Regne Unit




De 9 a 17 anys
Anglès
Residència

 Esports
Futbol.

Programa
Entrena a la City Football Academy, al cor de l'Etihad Campus, obté una visió exclusiva dels bastidors del Club i juga com un jugador del City, seguint la
filosofia i la metodologia d'entrenament del Club.
Les sessions es duran a terme a la City Football Academy, amb les instal·lacions d'entrenament de categoria mundial del Manchester City, que comparteixen
el primer equip masculí, el primer equip femení i els equips de l'Acadèmia.
Els jugadors del Manchester City, buscant l'excel·lència individual i l'èxit de l'equip, s'esforcen per jugar un futbol emocionant i bonic. La ﬁlosoﬁa del club
permet als jugadors ser creatius i expressius a tots els entorns.
Els jugadors no només obtindran una visió exclusiva de com s'entrenen els jugadors del Manchester City, sinó que també aprendran i desenvoluparan
habilitats interpersonals clau mentre juguen al costat de jugadors de tot el món.

Aprèn i entrena a casa dels campions de la Premier League
Tres programes disponibles que poden ser combinats:
Per a joves de 9 a 13 anys:
Football Language*.
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Aprèn anglès jugant futbol. Un emocionant curs de futbol i anglès dissenyat per ajudar els jugadors a desenvolupar habilitats de comunicació essencials en
contextos autèntics, tant dins com fora de camp.
*Programa d'1 setmana
SESSIONS PRÀCTIQUES DE FUTBOL: Els jugadors seran part de les sessions de futbol pràctiques adequades per a habilitats a tot el camp. Un viatge per
entendre la filosofia de Manchester City.
DESENVOLUPAR LA COMUNICACIÓ EFICAÇ: Una oportunitat per desenvolupar una comunicació eficaç al voltant del Football Language a situacions
individuals i d’equip i com això pot ajudar a impactar el rendiment al terreny de joc.
ESCENARIS DE JOC: Els escenaris de joc requeriran que els jugadors treballin junts i desenvolupin estratègies per adaptar-se a la situació del joc per tenir
excel·lència individual i èxit d’equip.
ENTREVISTES ALS JUGADORS: Comprendre com un jugador realitza entrevistes individuals dins d’una roda de premsa i l'idioma adequat requerit.
APRENDRE SOBRE I SORTIR DEL CAMP: Els jugadors tindran una visió i una millor comprensió de l’aprenentatge tant activat com desactivat el camp, que
abasta les àrees clau de la vida d’un futbolista professional.
INFORMES DE RENDIMENT INDIVIDUAL: En finalitzar el curs, tots els jugadors rebran informes separats sobre el seu el rendiment del futbol i el seu nivell
d’anglès.
Football Development.
Comença el teu viatge en el futbol. Un divertit i emocionant programa d'entrenament de futbol de 5 nits per a joves entusiastes
- EDUCACIÓ EN FUTBOL: Una introducció als temes específics del futbol amb formació fora del camp al voltant del fonaments del joc que fomenta la
creativitat.
- FOCUS DEL JUGADOR INDIVIDUAL: Es farà un ús adequat del desenvolupament de micro camps en situacions de 1x1 a 3x3 per ressaltar el focus
individual del jugador relacionat amb àrees específiques del terreny de joc.
- TEMPS MÀXIM AL TERRENY: S’utilitzaran jocs de petites dimensions adequats a l’edat per reproduir situacions com ara joc real del partit, de manera que
els jugadors tindran el repte de prendre més decisions i maximitzar el seu temps passat al terreny de joc.
- TECNOLOGIA: La tecnologia de les tauletes donarà suport al desenvolupament dels jugadors amb accés lateral de camp.
- COM JUGA EL CITY: Una introducció als factors de rendiment i a com avalua el Manchester City habilitats tècniques, tàctiques, físiques i psicològiques per
ajudar a desenvolupar les seves habilitats jugadors de l’acadèmia.
- ANÀLISI DE VÍDEO: Amb l’ús d’iPad, els jugadors tindran l’oportunitat de revisar els vídeos en temps real imatges per avaluar el seu propi rendiment per
millorar el desenvolupament.
- ANÀLISI INDIVIDUAL: El desenvolupament de cada jugador es ressaltarà mitjançant un escrit individual informes dels entrenadors assignats que han
treballat amb el jugador al llarg del durada del curs.
Per a joves de 14 a 17 anys

Football Language*.
Aprèn anglès jugant futbol. Un emocionant curs de futbol i anglès dissenyat per ajudar els jugadors a desenvolupar habilitats de comunicació essencials en
contextos autèntics, tant dins com fora de camp.
*Programa de 2 setmanes per a majors de 14 anys
SESSIONS PRÀCTIQUES DE FUTBOL: Els jugadors seran part de les sessions de futbol pràctiques adequades per a habilitats a tot el camp. Un viatge per
entendre la filosofia de Manchester City.
DESENVOLUPAR LA COMUNICACIÓ EFICAÇ: Una oportunitat per desenvolupar una comunicació eficaç al voltant del Football Language a situacions
individuals i d’equip i com això pot ajudar a impactar el rendiment al terreny de joc.
ESCENARIS DE JOC: Els escenaris de joc requeriran que els jugadors treballin junts i desenvolupin estratègies per adaptar-se a la situació del joc per tenir
excel·lència individual i èxit d’equip.
ENTREVISTES ALS JUGADORS: Comprendre com un jugador realitza entrevistes individuals dins d’una roda de premsa i l'idioma adequat requerit.
APRENDRE SOBRE I SORTIR DEL CAMP: Els jugadors tindran una visió i una millor comprensió de l’aprenentatge tant activat com desactivat el camp, que
abasta les àrees clau de la vida d’un futbolista professional.

City Football Language School | 3 de 7

INFORMES DE RENDIMENT INDIVIDUAL: En finalitzar el curs, tots els jugadors rebran informes separats sobre el seu el rendiment del futbol i el seu nivell
d’anglès.
Football Performance
Porta el teu joc a el següent nivell. Un curs intensiu d'entrenament de 5 nits per a jugadors compromesos amb millorar el seu joc individual en un entorn
professional.
TECNOLOGIA. D'alta gamma i amb accés a les instal·lacions d’elit de l’Institut de Salut de Manchester I Rendiment. Els jugadors aprendran com es prepara
el Manchester City per l'exisgència del joc amb coneixements pràctics sobre nutrició, rutines prèvies a la sessió i estratègies de recuperació.
RENDIMENT: Comprendre com aconseguir un rendiment òptim amb l'enfocament teòric de canalitzar les emocions. Coneixerem els mètodes utilitzats pels
jugadors del Manchester City per construir resiliència mental.
PRÀCTIQUES ESPECÍFIQUES DE POSICIÓ: Amb seu a les instal·lacions de formació mundial de Manchester City, la City Football Academy, els jugadors
experimentaran pràctiques específiques de posició per afavorir la comprensió de les claus rols individuals en un equip i la seva relació amb el Manchester
City.
ANÀLISI DE VÍDEO: Els jugadors es beneficiaran de l’ús d’anàlisis de vídeo per fer un seguiment del progrés i ressaltar el seu rendiment futbolístic individual
per guanyar un avantatge competitiu.
ANÀLISI INDIVIDUAL: Seguiment dels jugadors en pràctiques i situacions de joc. Mesurarem minuciosament el rendiment de cada jugador.
PROVES DE RENDIMENT: Una sèrie de proves de rendiment físic específiques per a l’edat (Yo-Yo Intermittent Endurance Test, Agility Test,
Contramoviment Jump i Sprint Test ) realitzats per personal especialitzat. Comentaris i comparacions individuals amb els jugadors de diferents nivells.
FEEDBACK & PLANS DE DESENVOLUPAMENT DELS JUGADORS: Tots els jugadors rebran informes de rendiment individualitzats amb un enfocament en
la forma en què es troben el perfil personal es compara amb les característiques d’un jugador del Manchester City.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 15

Timetable
 cf-language-sample-schedule.pdf

 Internet disponible

Centre

Etihad Campus
Manchester. Regne Unit
El City Football Language School s'imparteix a l'Acadèmia de Futbol de l'City, les fantàstiques i noves instal·lacions on s'entrenen diàriament el primer equip
del Manchester City, l'equip femení, el Elite Development Squad i els equips de l'Acadèmia.
El Connell College serà la teva base principal durant tot el programa, on començaràs i acabaràs cada dia amb una xerrada d'equip diària, participaràs en
activitats de classe i esmorzaràs amb els teus companys d'equip.
Aquest nou, lluminós i modern col·legi situat al cor de campus Etihad es troba al costat dels camps de l'Acadèmia. El col·legi ofereix un entorn d'aprenentatge
d'alta qualitat amb vestidors que condueixen directament als camps i, a més, és utilitzat pels jugadors joves del Club de Futbol de el Manchester City durant
tot l'any, el que aporta més autenticitat a l'experiència.

Instal·lacions
L'Etihad campus és la seu al centre d'entrenament futbolístic més complet del món, i compta amb les següents instal·lacions:
Etihad Staduim: Camp oficial de el Manchester City
Connell College: on realitzen les classes d'anglès
Media Centre: on es realitzen les rodes de premsa
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Camps d'entrenament a l'aire lliure
Camp de futbol cobert

Àpats
El programa inclou pensió completa:
- Esmorzar i sopar servits a la residència
- Dinar tipus bufet servit al Connell College
- Dinar estil "packed lunch" per endur els dies d'excursió de cap de setman

Transport
L'Acadèmia de Futbol del City està a 20 minuts amb autobús privat fins a la residència. També hi ha un servei diari de trasllat amb autobús entre la
residència i les instal·lacions d'entrenament, així com per a les excursions de cap de setmana

Manchester M11 3FF, Reino Unido

Allotjament
Residencia
Durant la teva estada tots els jugadors s’allotjaran en una residència universitària d’excel·lent qualitat que es troba a una corta distància en autobús de
l’Acadèmia de Futbol del City.
Habitacions individuals amb bany privat de gran qualitat (els jugadors del programa per a noies s’allotjaran en apartaments exclusius per a noies
Escriptori
Recepció 24 hores
Espais comuns
Connexió Wi-Fi
Servei de bugaderia amb cost extra (el kit es renta amb regularitat i de forma gratuïta. Hi ha instal·lacions disponibles per rentar altra roba personal,
els preus poden variar)

Activitats
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Activitats
Per poder conèixer altres estudiants d'arreu del món, a banda del programa de futbol, també hi ha organitzades activitats de nit.
Després d'un llarg dia d'entrenament, els jugadors poden gaudir d'una àmplia varietat d'activitats d'oci per a la nit, com futbol sala i vetllades de cinema, que
són una estupenda manera de millorar les habilitats socials.

Excursions
Als estudiants els encantarà visitar el mundialment famós Etihad Stadium i veure en primera persona els llocs entre bastidors, com l'àrea d'escalfament del
primer equip, el túnel de vestidors, la sala per a les conferències de premsa i molts més.
A més de visitar l'estadi, el programa inclou una excursió de dia complet: visita al Museu Nacional del Futbol de Manchester, Blackpool i Pleasure Beach
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Dates i Preus
Residència
02.07.2023 al 14.07.2023

16.07.2023 al 28.07.2023

30.07.2023 al 11.08.2023

13 web.Días
3.570,00 GBP

13 web.Días
3.570,00 GBP

13 web.Días
3.570,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:

El preu inclou:











































15 Sessions setmanals d'especialitat
1 Excursions de dia sencer per setmana
15 Sessions d'idioma per setmana
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Activitats de tarda
Activitats de nit
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Llibres i material
Telèfon d'emergència 24h

15 Sessions setmanals d'especialitat
1 Excursions de dia sencer per setmana
14 Sessions d'idioma per setmana
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Activitats de tarda
Activitats de nit
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Llibres i material
Telèfon d'emergència 24h

Extres
Registration fee
55,00 GBP
Trasllats (anada i tornada)
Transfer al aeropuerto de Manchester (MAN)
80,00 GBP
Nit extra
75,00 GBP
Unaccompanied Minor fee
120,00 GBP
Transfer ida y vuelta Liverpool
Transfer al aeropuerto de Liverpool John Lennon Airport (LPL)
170,00 GBP
Transfer ida y vuelta Leeds Bradford Airport (LBA)
Transfer al aeropuerto de Leeds Bradford Airport (LBA)
220,00 GBP

15 Sessions setmanals d'especialitat
1 Excursions de dia sencer per setmana
15 Sessions d'idioma per setmana
Activitats de tarda i nit
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Activitats de tarda
Activitats de nit
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Llibres i material
Telèfon d'emergència 24h
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Fotos

