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Anglès a l'estranger

/ Tota la família

Curso para a tota la família a Totnes
Regne Unit





+ 4 anys
Anglès
Apartament
Familia

Programa
Curs d'anglès per a tota la família en un entorn idíl·lic i rural.

Podreu aprendre anglès tots junts mentre gaudiu d'aquesta petita comunitat, famosa per la seva cultura alternativa i un estil de vida
sostenible que vetlla pel medi ambient.
Programa d'anglès per a famílies que inclou un espectacular programa per a joves ple d'activitats, amb unes classes divertides, on l'aprenentatge es
converteix en un joc. Totnes ofereix la possibilitat que fins i tot els més petits puguin participar en el pla familiar.
A continuació hi ha els programes per edats:
* Kindergarten English and Activities *
L'objectiu d'aquest curs és oferir als nens amor per l'anglès i també un enfocament positiu cap a l'aprenentatge d'idiomes. Brinda l'oportunitat d'aprendre
anglès en un entorn de parla anglesa i també d'aprendre valuoses habilitats de comunicació, alfabetització, resolució de problemes i creativitat, així com
obtenir certa independència per al seu desenvolupament personal, social i emocional.
El curs està dirigit per un mestro d'educació infantil qualificat que utilitza metodologies d'aprenentatge a través del joc i treballar amb altres nens de diferents
països a l'aula.
Curs disponible durant els mesos de juny a agost
La durada del curs pot ser d'1 a 4 setmanes

Curso para toda la familia en Totnes | 2 de 7

Edats de 4 a 6 anys
El nombre màxim d'alumnes per classe és 6 participants
El curs inclou 15 lliçons d'anglès a la setmana
Els nivells disponibles són d'elemental a avançat
El programa d'activitats per després de les classes es porta a terme de dilluns a divendres, incloent dues excursions de mig dia
Hi ha la possibilitat d'inscriure al seu fill només durant els matins a les classes d'anglès o triar classes + activitats a la tarda + excursions.

* Play with English *
Aquest és un curs molt actiu per a nens petits que es basa en incorporar l'aprenentatge de l'idioma través de jocs, històries i cançons d'una manera divertida i
innovadora. El curs està dirigit per mestres orientats a l'escola primària. Es fonamenta en temes quotidians que atrauen els joves, com la "família", "animals" o
"mitjans de transport", utilitzant una combinació de mètodes creatius paraa introduir el llenguatge, com recerques de paraules, titelles i flashcards. La part final
de cada lliçó encoratja als estudiants a fer servir materials de manualitats per crear invitacions, històries i altres projectes.
Curs disponible durant els mesos de juny a agost
La durada del curs pot ser d'1 a 4 setmanes
Edats de 7 a 10 anys
El nombre màxim d'alumnes per classe és 8 participants
El curs inclou 15 lliçons d'anglès a la setmana
Els nivells disponibles són d'elemental a avançat
El programa d'activitats per després de les classes es porta a terme de dilluns a divendres, incloent dues excursions de mig dia
Hi ha la possibilitat d'apuntar al seu fill només durant els matins a les classes d'anglès o triar classes + activitats a la tarda + excursions

*Junior English and Activities*
Aquest curs se centra en temes diaris relacionats amb l'experiència de la vida quotidiana dels joves i adolescents, com ara "cinema / sèries", "esport" i
"menjar / menjar fora". Cada lliçó consta de 3 etapes; la primera etapa utilitza materials d'un llibre de text dissenyat perquè els joves aprenguin a repassar
vocabulari i formació de frases, la segona etapa utilitza materials autèntics com vídeos i fullets per fomentar la pràctica de habilidaes (llegir / escoltar / parlar /
escriure), la part final és una sessió de producció on els alumnes col·laboren per expressar les seves idees de forma lliure i creativa.
Les classes s'imparteixen als matins o les tardes en un horari setmanal en ziga zaga, amb activitats i excursions.
Curs disponible durant els mesos de juny a agost
La durada del curs pot ser d'1 a 8 setmanes
Edats de 11 a 17 anys
El nombre màxim d'alumnes per classe és 15 participants
El curs inclou 15 lliçons d'anglès a la setmana
Els nivells disponibles són d'elemental a avançat
El programa d'activitats per després de les classes es porta a terme de dilluns a divendres, incloent dues excursions de mig dia, tres activitats de nit i
una excursió de dia complet cada dissabte de la setmana.

Hi ha la possibilitat d'apuntar al seu fill només durant els matins a les classes d'anglès o triar classes + activitats a la tarda + excursions

* Junior English and Water Sports *
Les lliçons són les mateixes que el programa anterior, però el pla d'activitats inclou dues excursions addicionals a la tarda a la setmana plenes d'adrenalina.
Aquest curs és per als estudiants més aventurers que volen aprofitar al màxim l'aire lliure de Devon!
Les classes s'imparteixen als matins o les tardes en un horari setmanal en ziga zaga, amb activitats i excursions.
El programa d'activitats per després de les classes es porta a terme de dilluns a divendres, incloent quatre excursions de mig dia, tres activitats de nit
i una excursió de dia complet cada dissabte de la setmana.

* Young Adult Summer Programme *
General English plus Part-time Intership + Activities

Curs perfecte per a joves adults (d'entre 16 a 21 anys) que vulguin aprofitar el viatge en família per millorar el seu
curriculum vitae i les seves perspectives
laborals futures realitzant una experiència laboral no remunerada en un empresa anglesa, al mateix temps que augmenta la seva precisió de la llengua
anglesa amb les classes d'anglès general.
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Aquest programa combina cada setmana: les classes d'anglès + pràctiques en l'entorn laboral +3 activitats nocturnes i una excursió d'un dia complet els
dissabtes.
Les classes tindran lloc durant el matí, les pràctiques a les tardes i les activitats nocturnes es dividiran en tres dies durant el transcurs de la setmana. Els
tipus de pràctiques disponibles tenen a veure amb el món del turisme, museus, botigues de caritat, restaurants, gimnasos, etc., intentant buscar sempre
aquella tasca que s'identifica més amb el perfil de cada persona.
General English and Multi Activity Programme
Aquest curs per a joves adults (d'entre 16 a 21 anys) combina classes d'anglès amb activitats totes les tardes de dilluns a divendres, incloent 2 excursions de
mig dia, 3 activitats a la nit i una excursió els dissabtes d'un dia complet.

* General English Adults *
L'anglès general és la base dels programes d'ensenyament per a adults. Les classes s'impartiran depenent de la setmana al matí o per la tarda, mentre els
nens són a classe o a les seves activitats.
Les classes es divideixen en 3 àrees, les dues primeres estan basadas en un book i la última en pràctica de la parla, escriptura, lectura o comprensió
auditiva. La classe final dels divendres és una sessió de revisió i tutoria per avaluar els progressos de l'alumne.
Edats + 16
El nombre màxim d'alumnes per classe és 15 participants
El curs inclou 15 lliçons d'anglès a la setmana
Els nivells disponibles són d'elemental a avançat

Idioma requerit: Anglès

 Internet disponible

Centre

English in Totnes
Totnes. Regne Unit
Totnes és principalment coneguda per la seva cultura alternativa i el seu ambient bohemi. Aquí hi trobaràs botigues de tota mena, cafeteries, restaurants... i a
només 10 minuts de la costa. Al costat de l'escola hi trobem la Market Square amb mercat cada divendres i dissabte durant tot l'any.
L'escola, fundada fa més de 30 anys, està situada al centre de Totnes en un preciós edifici històric construït al segle XVI. De fet, una de les aules està
ubicada al centre de la torre del rellotge al carrer principal de Totnes.

Instal·lacions
Ubicada al centre de la ciutat
7 aules
Accés a Internet i Wi-Fi
Servei de biblioteca i préstec de llibres i iPads
Sala comuna amb gran pantalla de televisor i taula de billar
Zona de descans exterior

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, hi ha una gran oferta de cafeteries i botigues al voltant de l'escola, on podràs comprar menjar.

Gate House, 2 High Street, Devon, TQ9 5RZ, Regne Unit
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Allotjament
Cottages Or Apartments
Els apartaments o les cases de camp acostument a estar a Totnes, a poca distància de l'escola o en els llogarets veïns sempre
(
que llogui o porti el seu propi
cotxe).
Aquests apartaments estan disponibles per a qualsevol família, sense importar el nombre de membres que tingui.
L'allotjament en cottage inclou:
Tovalloles i roba de llit
Accés a Wi-Fi
TV / DVD
Aparcament (segons disponibilitat)
Instal·lacions de bugaderia
Opció de contractar per als nens i adults joves el menjar a la cafeteria amb la resta dels alumnes de l'escola
Opció de contractar dinar per emportar a les excursions dels dissabtes
Els preus en aquest tipus d'allotjament estaran disponibles a petició

The Family Homestay Package (One Adult+ One Child)
Allotjar-se a casa d'una família amfitriona és la millor manera de viure la realitat d'una cultura i una llengua diferent. Conviure amb una família local, sempre
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és un mètode infal·lible com immersió, doncs hauràs de comunicar-te per a les coses de la vida quotidiana i guanyaràs més fluïdesa i confiança en la teva
comunicació.
Els amfitrions agrairan que s'uneixin amb ells per als menjars i per les nits, veient la televisió o asseguts al jardí si el temps acompanya.
L'escola ofereix famílies amb cases a Totnes o en els poblets limítrofs. En aquest últim cas, els amfitrions s'encarregaran de portar i recollir de l'escola a les
famílies cada dia.
Aquesta forma d'allotjament és la més adequada per a famílies de dos membres, normalment un pare/mare i nen/a.
Les habitacions poden ser compartides o individuals. Tot depèn de la disponibilitat.
L'allotjament en família ofereix:
Esmorzar i sopar per a adults i joves d'entre 4 i 17 anys. Els joves estudiants gaudiran també d'un esmorzar a la cafeteria de l'escola durant la
setmana, i per als caps de setmana la família ofereix un packed lunch per a què el puguin portar a les seves excursions.
En definitiva, compartir l'experiència a casa d'un família local és un manera meravellosa de fer amics, conèixer esdeveniments locals i participar en la vida de
la comunitat.

Activitats
Activitats
Cada modalitat de programa té unes activitats específiques.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Registration fee per family
100,00 GBP / Dia
Play with English and Activities
Students ages (7-10)
530,00 GBP
kindergarten English and Activities
Students age (4-6)
600,00 GBP
Junior English and Activities
Students age (11-17)
420,00 GBP / Setmana
Junior English and Water Sports
students age (11-17)
550,00 GBP
Young Adult English, experience and activities
students ge (16-21)
500,00 GBP
Young Adult English and Activities
students age (16-21)
400,00 GBP
ADULTS - CULTURAL EXPERIENCE
165,00 GBP / Setmana
ADULT COURSE
275,00 GBP / Setmana
Junior English without activities
295,00 GBP / Setmana
Kindergarten English without activities
485,00 GBP
Young adult English without activities
275,00 GBP
English in action
412,00 GBP
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Fotos

