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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

Oundle Sports
Regne Unit




De 12 a 17 anys
Anglès
Residència

 Arts escèniques
Danza contemporánea,
 Esports
Tenis.

Programa
Els programes esportius que oferim a l'Oundle School són uns dels més rigorosos que es poden trobar a escala mundial ja que estan ideats, dirigits i
realitzats per autèntics professionals.

Programa esportiu d'alt rendiment.
Tennis, equitació, bàsquet, futbol amb l'Arsenal o dansa.
Programa tècnic
- Tennis:
L'acadèmia de tennis està dissenyada per a jugadors de tots els nivells, des de jugadors seriosos ﬁns a aquells que simplement els agrada jugar. L'equip
d'entrenadors professionals de tennis ha aconseguit un alt nivell en el joc i, a més d'entrenar una sèrie d'habilitats i tècniques, també assessoren els
estudiants en tots els aspectes del joc, incloent-hi l'agilitat, la forma física i l'actitud mental.
ELS TALLERS INCLOUEN: Prevenció de lesions, Nutrició i hidratació, Psicologia i Tàctica i preparació de partits. El programa se centra en l'entrenament de
tennis per millorar la tècnica a través d'una millor postura, la construcció d'una potència més gran en els cops i la millora de la selecció de cops, juntament
amb la millora de la consistència. Al començament de cada setmana, s'avalua tots els alumnes i se'ls assigna un grup de tennis segons el seu nivell.
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BENEFICIS PER A LA VIDA:
- El tennis és un gran esport social. Si tens conﬁança a la pista de tennis, tindràs conﬁança en situacions socials dins i fora de la pista. La capacitat de jugar a
tennis també fomenta un estil de vida actiu en general.
- Pels nens de 9 a 17 anys, les classes de tennis i l'entrenament com el que s'ofereix en aquest programa són especialment beneﬁciosos. Alguns beneﬁcis
d'aquest tipus de campament esportiu són: Beneﬁcis socials, Aptitud física, Beneﬁcis per a la salut mental, Treball en equip i habilitats per resoldre
problemes i molt més.
A causa de la naturalesa del tennis, els nens que prenen classes o reben entrenament de tennis al campament d'estiu júnior (ﬁns i tot els principiants) també
desenvoluparan: Coordinació ull-mà, Agilitat, Resistència, Força i molt més.

- Equitació:
L'equip d'experimentats instructors de classes d'equitació s'esforça a aparellar genets i cavalls. Durant la seva estada, els estudiants guanyen conﬁança i
habilitat per muntar a cavall. A més, utilitzen i milloren els seus coneixements d'anglès als estables i voltants.
Els genets dels campaments d'estiu d'equitació són avaluats per determinar la vostra plaça a la nostra acadèmia d'equitació. Depenent de la seva habilitat,
passen la setmana rebent classes de doma clàssica i salt d'obstacles, així com passejades a cavall pel bonic camp anglès. L'entrenament es basa el dia de
competició de cada divendres.
Els genets competeixen en una prova de doma clàssica i en un recorregut de salt d'obstacles (especíﬁc per a cada nivell). Els genets principiants comencen
amb bastons a terra. El programa augmenta per als genets més experimentats.
Un element clau del programa és la gestió de l‟estable i del cavall. Forma part de la rutina diària i els alumnes aprenen a empolainar i preparar els seus
cavalls per muntar. També estudien els noms de l'equip que fan servir i els punts del cavall. Totes les classes es fan en anglès.
REQUISITS ESPECIALS:
- Els estudiants necessiten un mínim d´un any d´experiència en equitació per reservar aquest curs.
- Tingueu en compte que si voleu que el vostre fill porti un protector corporal, haurà de portar el seu propi.

- Campaments de desenvolupament de futbol de l'Arsenal
JUNIOR GUNNERS - PER A NOIS I NOIES FINS ALS 13 ANYS
El programa de desenvolupament dels Junior Gunners és un programa d'entrenament en un camp de futbol adreçat als jugadors més joves on els permetrà
millorar els aspectes fonamentals del joc.
El programa utilitza el model de desenvolupament de jugadors a llarg termini de l'Arsenal Football Club, que és el nucli de la ﬁlosoﬁa de desenvolupament de
jugadors del club.
Els joves jugadors són animats a expressar-se sense por del fracàs ia provar coses noves donant-los l'oportunitat de desenvolupar-se i créixer al seu ritme i
convertir-se en jugadors més segurs de si mateixos.
INVENCIBLES - PER A NOIS I NOIES DE 14 A 17 ANYS
El programa de desenvolupament Invencibles ofereix la millor experiència d'entrenament i formació futbolística per a qualsevol jugador treballador i dedicat.
Els jugadors del programa Invencibles adquireixen una visió única de com l'Arsenal FC entrena els seus joves jugadors a la seva coneguda Acadèmia de
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Futbol. Els jugadors participen a les mateixes sessions que els jugadors de l'acadèmia de futbol de l'Arsenal, en què es tracten temes com la passada i la
recepció, el contraatac, el joc des del darrere, i també partits reduïts, tot això impartit per un excel·lent equip d'entrenadors de l'Arsenal FC.
Dins del model del pla d'estudis de desenvolupament, el nostre objectiu és fer progressar cada jugador en els aspectes tècnics, tàctics, físics, mentals i
socials del futbol. El programa d'entrenament de futbol infantil és l'entorn perfecte perquè els jugadors més joves es desenvolupin i creixin al seu ritme i es
converteixin en jugadors més segurs de si mateixos.

- Bàsquet:
El programa de Bàsquet és adequat per als estudiants que estimen jugar a bàsquet i volen millorar les seves habilitats. Es proporciona un entrenament
intensiu adreçat a millorar la confiança en un mateix i l'apreciació general del joc.
Els estudiants rebran tres hores diàries d'entrenament professional de bàsquet amb tres hores de classes d'anglès.
El programa se centra en la forma física i l'agilitat, les habilitats bàsiques com el driblatge i el tir, el joc tàctic, el treball en equip i la comunicació. Cada dia hi
ha partits reduïts i pràctiques de tir.
Es pretén que els alumnes sobretot es diverteixin jugant (els jugadors professionals es prenen el joc de debò, però també es diverteixen jugant) i busquem
augmentar la conﬁança i les habilitats dels jugadors, així com millorar la seva forma física. Esperem que els alumnes s'esforcin molt i ens proposem que tots
els alumnes se'n vagin amb almenys una habilitat que no tenien abans de venir al campament.
Tots els jugadors seran avaluats al principi i al final del programa per assegurar-nos que han fet veritables progressos.
ELS TALLERS INCLOUEN: Prevenció de lesions, Nutrició i hidratació, Psicologia, Tàctica i preparació de partits.
BENEFICIS PER A LA VIDA
El bàsquet és un gran esport social. Si tens conﬁança en la pista de bàsquet, també la tindràs en situacions socials dins i fora. La capacitat de jugar a
bàsquet també fomenta un estil de vida actiu en general.
- Dansa:
Els estudiants reben 30 hores setmanals de classes de ball.
El programa està dissenyat per a ballarins entusiastes de qualsevol nivell i formació. Els ballarins experimenten un variat programa de disciplines i estils de
dansa, com ara Jazz, Contemporani i Street.
Dirigits per professors de dansa professionals, els alumnes desenvolupen la forma física, flexibilitat, tècnica i força, així com les habilitats interpretatives.
Cada sessió de dansa comença amb un escalfament que inclou exercicis de ﬁtness i ﬂexibilitat, seguits dexercicis de tècnica, coreograﬁa i tornada a la
calma. Els alumnes fan exercicis per millorar la tècnica de la dansa i l'execució dels passos amb una alineació i col·locació correctes del cos. També els
alumnes són animats a inspirar-se en els principis de la dansa clàssica. Cada setmana es treballa cap a una actuació per a tot el campament.
Tots els professors són professionals de les millors escoles d'art del Regne Unit. Al programa de dansa, la proporció de professors per alumne és d'1:10.
També assessoren els estudiants en tots els aspectes de la dansa, incloent-hi l'agilitat, la forma física i l'actitud mental.
ELS TALLERS INCLOUEN: Prevenció de lesions, Nutrició i hidratació, Psicologia, Preparació per al rendiment. Al començament de cada setmana, s'avalua
tots els alumnes i se'ls assigna un grup de ball segons la seva capacitat.
BENEFICIS PER A LA VIDA: La dansa és una gran activitat social i enfortidora de la confiança en un mateix. Si et sents segur en una actuació, et sents segur
en situacions socials dins i fora de l'escenari. La capacitat de ballar també fomenta un estil de vida actiu en general.
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Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 15

 Internet disponible

Centre

Oundle Sports
Oundle. Regne Unit
L'escola d'Oundle és al cor de la tradicional ciutat mercantil anglesa d'Oundle, a prop de Peterborough, a Northhamptonshire.
Oundle School ofereix excel·lents instal·lacions esportives, amplis camps de joc i dos pavellons esportius. També hi ha dos camps de gespa artificial
il·luminats, pistes de tennis i una piscina coberta.

Instal·lacions
L'ediﬁci de l'escola d'Oundle té una gran història i un aspecte tradicional, però les seves instal·lacions són modernes i estan en perfecte estat per al
desenvolupament d'aquest programa, incloent equips d'última generació. Entre elles trobem:
Aules modernes
Piscina interior
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Pavelló multiesportiu
Pistes de tennis
Pistes de futbol i rugbi
Estables als voltants
Teatre
Tot el complex proporciona un entorn segur i de suport, amb alts nivells datenció i una supervisió molt estreta.
El programa té personal mèdic, entrenadors professionals i mestres, a més de funcionaris d'assistència social, que supervisaran la salut, la seguretat i el
benestar de tots els estudiants.

Àpats
Es proporcionen tres àpats nutritius tipus bufet cada dia, així com dinars per portar els dies en què els estudiants estan fora del campament o d'excursió. Tots
els àpats se serveixen al menjador de cada campament en un ambient de grup.
Tots els àpats són sans i nutricionalment equilibrats, amb una àmplia varietat per triar.
Si el vostre fill o filla té alguna necessitat dietètica especial, es farà tot el possible per satisfer-la. La majoria de les dietes poden ser ateses amb acord previ.
APERITIUS I REFRESCOS
La majoria de les seus tenen els seus propis "tuck ships" obertes la majoria de les tardes, on els estudiants poden comprar un piscolabis o una beguda. La
fruita fresca està disponible durant tot el dia de forma gratuïta.

Transport
El viatge fins a Oundle dura aproximadament 2 hores i mitja amb autocar des de Heathrow. Peterborough està a tan sols 20 minuts amb taxi des d'Oundle.

Oundle School, Sports Centre, Milton Road, Oundle, Northamptonshire, PE8 4AQ

Allotjament
Residència
Normalment la distribució es realitza en funció de l'edat dels estudiants i les habitacions són de vuit, sis, quatre i algunes d'elles de dues persones. Són
còmodes i lluminoses i compten amb espai per a totes les seves pertinences. Els banys i dutxes són comunes per a tots. Cada residència té àmplies zones
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comunes amb sofàs i televisió (algunes piano).

Activitats
Activitats
Totes les seus disposen de sales còmodes amb televisió i una gran varietat d'activitats d'interior:
- instal·lacions de tenis de taula
- futbolí
- voleibol
- sales comunes amb televisors
- botigues
- accés a internet
- piscina
ENTRETENIMENT NOCTURN
A la nit, els equips d'animació organitzen esdeveniments i activitats especials per gaudir tots. Aquestes activitats poden incloure:
- nits de jocs
- nits de concursos
- discoteques
- concursos de talents
- olimpíades boges
- nits de pizza
El programa nocturn, que s'inclou en tots els cursos, té com a objectiu ajudar cada estudiant a treure el màxim profit de la seva experiència.
S'anima els estudiants a augmentar l'autoconeixement i la conﬁança en ells mateixos a través d'una sèrie d'activitats socials i divertides, fomentant
acuradament el talent allà on el vegem.
Les variades activitats i experiències incloses en el programa vespertí ensenyen als alumnes la importància del treball en equip i la col·laboració, així com
l'important que és reconèixer i respectar la diversitat i les diferències dels altres.
Els professors, animadors i entrenadors organitzen activitats i tallers perquè els nostres alumnes:
- Es diverteixin
- Es coneguin a si mateixos
-Col·laboreu amb els altres
- I, el que és més rellevant, acceptin els altres i fer nous amics.
S'organitzen també les anomenades sessions TRUE ME que tenen com a ﬁnalitat facilitar i promoure el desenvolupament del creixement personal i social
dels alumnes i oportunitats per millorar-ne l'autoconfiança i les habilitats de lideratge.

Excursions
Les excursions són una part important i obligatòria del programa i permeten als estudiants visitar llocs d'interès cultural i històric, anar a la platja i fer activitats
recreatives i compres.
Després d'una setmana atrafegada a l'escola, les excursions de cap de setmana permeten als estudiants gaudir de les seves noves amistats en un ambient
més informal, genuí i relaxat.
Els dissabtes i diumenges, els estudiants poden triar entre dues opcions en funció de les visites anteriors i de les preferències individuals. Tot i que es fa tot
el possible per adaptar el programa d'excursions a les preferències dels estudiants, algunes opcions estan subjectes a nombres mínims i màxims i, per tant,
no es poden garantir.
Als estudiants que estiguin més d'una setmana se'ls oferirà una excursió de dia complet i un viatge de dia complet.
Les excursions més populars són les que van a parcs temàtics, on els estudiants passen un dia fantàstic ple de diversió a les muntanyes russes, relaxant-se i
gaudint del temps amb els nous amics. L'endemà, es visita un poble o ciutat d'interès proper a la seu. Pot tractar-se de Brighton, Oxford, Cambridge, Bath o
similars, i oferirà als estudiants l'oportunitat de xopar-se de l'autèntica cultura britànica. Es mostrarà als estudiants els llocs d'interès d'aquestes ciutats i
també se'ls donarà l'oportunitat de fer algunes compres.
Totes les excursions estan supervisades pel nostre personal experimentat. Es proporcionaran dinars per portar el dia de les excursions.
- DISSABTES
Un dia de diversió.
Alguns exemples són:
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- Legoland
- Thorpe Park
- Chessington Món d'Aventures
CAMPAMENTS DE DESENVOLUPAMENT DE FUTBOL DE L'ARSENAL
Els alumnes de l'Arsenal Football Development també tenen l'oportunitat de visitar l'Emirates Stadium, seu de l'Arsenal Football Club, incloent-hi una visita
completa a l'estadi i als bastidors d'un club de futbol internacional.
DIUMENGES
Aquesta excursió consisteix en una visita a la ciutat o un dia de relaxació a la platja on els estudiants tenen l'oportunitat d'explorar i experimentar l'autèntica
Gran Bretanya. Exemples:
- Bath
- Brighton
- Bristol
- Cambridge
- Southampton
- Portsmouth
LITORAL
- Bournemouth
- Eastbourne
- Great Yarmouth
- Hastings
- Poole
- Weymouth
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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
4.350,00 EUR

3 web.Semanas
6.130,00 EUR

El preu inclou:

El preu inclou:






















15 Sessions setmanals d'especialitat
15 Sessions d'idioma per setmana
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

15 Sessions setmanals d'especialitat
15 Sessions d'idioma per setmana
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
Selecció del programa
Telèfon d'emergència 24h

Residència

Residència

entre el 02.07.2023 i el 29.07.2023

entre el 02.07.2023 i el 29.07.2023

2 web.Semanas
3.050,00 GBP

3 web.Semanas
4.575,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:



















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

Extres
Horse Riding
200,00 GBP / Setmana
Tennis
Inclòs al preu
Futbol
Inclòs al preu
Bàsquet
Inclòs al preu
Dansa
Inclòs al preu
English
Inclòs al preu
Pack avión (Traslado & noche extra)
112,50 GBP

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

