
Viu el teu primer curs d’anglès a l’estranger amb professors               
especialitzats i monitors bilingües que t’acompanyaran en totes 
les activitats. Fa molts anys que fem aquest programa. 

Els joves estan sempre supervisats i en un entorn segur. Només        
s’han de preocupar de gaudir al màxim de l’experiència!

Estudia a una de les escoles líders al Regne Unit, amb excel·lents 
instal·lacions i situada dins del North York Moors National Park. 

Monitors bilingües de Rosa dels Vents molt professionals que fan 
molt fàcil l’adaptació al curs. Molt atents amb els estudiants.

Entorn inigualable amb més de 2.000 acres de terreny amb 
boscos, jardins, camps de futbol i criquet, i piscina coberta on   
practicaran un munt d’activitats variades.

Per què escollir Ampleforth College?

De 10 a 14 anys 11 o 21 dies Allotjament en residència

Ampleforth College és una de les escoles més importants              
d’Anglaterra, amb més de 300 anys d’història. Està situada dins            
del North York Moors National Park, un espectacular parc nacional 
amb una de les extensions més grans i boniques d’entorn natural    
de tot el Regne Unit.

Les instal·lacions del college compten amb camps de rugbi, 
futbol, pistes de tennis, piscina coberta, poliesportiu, teatre i 
moltes més instal·lacions, així com boscos, jardins i un llac, 
perquè la teva estada sigui d’allò més entretinguda.  

3 hores diàries, cada matí o tarda, de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Escola i classes

El curs ideal com a primera
experiència a l’estranger

Ampleforth College és la millor manera 
d’iniciar-se en els cursos d’anglès a l’estranger, 
amb allotjament en residència i amb un 
programa especialment dissenyat per a joves 
de 10 a 14 anys.

Ampleforth
College

Professors especialitzats en l’ensenyament
d’anglès a alumnes estrangers.

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Allotjament
Allotja’t en una espectacular residència dins el mateix campus      
on es realitzen les classes. 
L’escola compta amb “Boarding Houses” equipades amb dormi-
toris individuals, dobles o amb capacitat de fins a 7 places, amb 
bany comunitari.
Règim de pensió completa. Tots els àpats es realitzen al menjador 
de la residència. 

Piscina Olimpíades Football Criquet Baseball

Teatre Film Night Got Talent

Gimcana Fotogràfica

Horror Night Visita a Hemsley Visita a Malton Traditional Games Barbacoa

Ruta al llac PartyTallers de manualitats

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School
Lessons at Ampleforth School

Sports & Quiz Show
Walk to the Lake
Visit to Hemsley

Acrosports
Traditional Games

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: York or Whitby
Full day Activity: Criquet & Hockey

WEEKLY PROGRAM

Activitats

MORNING AFTERNOON NIGHT

Dates i preus El preu inclou

Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona.

Trasllats entre l’aeroport de destí i l’allotjament.

Allotjament en residència en règim de pensió 
completa.

Curs d’anglès (3 hores diàries de dilluns a 
divendres).

Certificat d’assistència en finalitzar el programa.

Monitor acompanyant al grup durant els vols.

Material didàctic i pedagògic necessari pel curs.

Programa esportiu i cultural a càrrec dels  
monitors bilingües.

DIES DATES PREUS

06/07 - 16/07

16/07 - 26/07

06/07 - 26/07

27/07 - 06/08

11 D

11 D

21 D

11 D

1.615 €

1.565 €

2.389 €

999 €
SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 20 € per estudiant

SUPLEMENT EXCURSIONS
· Estades d’ 11 dies (1 excursió): 60 € per estudiant 
· Estades de 21 dies (2 excursions): 90 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

Excursions Els dissabtes organitzem excursions per conèixer millor la regió. 
Visitarem les ciutats de York i/o Whitby. 
No estan incloses al preu.
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