Guildford
Programa internacional
a tocar de Londres

Immersió total en l’anglès i la cultura britànica
en un programa intensiu i internacional.

Una experiència única d’aprenentatge lingüístic
i creixement personal que ho té tot perquè el
millor estiu de la teva vida, te’l passis estudiant.

De 13 a 17 anys

21 dies

Allotjament en família

Per què escollir Guildford?
Programa internacional: comparteix classes i activitats amb estudiants
d’altres nacionalitats.
Únic hispanoparlant per família.
Curs intensiu amb classes d’anglès 4 matins més 2 tardes per
setmana, centrades en profunditzar la fluïdesa i comprensió oral.
Visites culturals i turístiques amb dues excursions per setmana a les
ciutats de Londres, Portsmouth, Windsor i Brighton.
21 dies inoblidables d'immersió lingüística total.

Classes d’anglès
acreditades pel British
Council for the
teaching of English

El British Council és l’institut cultural
públic del Regne Unit. S’encarrega de
difondre l’ensenyament de la llengua i la
cultura angleses arreu del món
mitjançant la formació i les activitats
educatives dirigides als estudiants
estrangers. Té presència i
reconeixement a més de 100 països.

Escola i classes
És un curs internacional, les classes es realitzen amb estudiants
d’altres nacionalitats.
Les classes es duen terme a les instal.lacions de l'escola Royal
Grammar School i al Millmead Centre. El curs està dissenyat per
ser una experiència completa de l’aprenentatge de l’anglès dins i
fora de l’aula, fent especial èmfasi en la comunicació oral.
Les classes estan acreditades pel BRITISH COUNCIL.
Professors especialitzats en l’ensenyament d’anglès a joves
estrangers.
20 lliçons de 45 minuts setmanals, repartides en 4 matins i
2 tardes per setmana.
Grups de màxim 15 estudiants.

(+34) 935 036 035

info@rosadelsventsidiomas.es

Allotjament

En aquest programa allotgem un únic hispanoparlant per família. Potser compartiràs
l’habitació amb un estudiant de diferent nacionalitat.
Durant els 21 dies viuràs amb una família local. Viure en una llar anglesa ofereix l’oportunitat de practicar l’idioma de forma activa també fora de l’aula.
Les famílies acullen els estudiants en règim de pensió completa, sent el dinar de migdia
un pícnic facilitat per la família.
El diumenge és un dia lliure que els joves poden aprofitar per passar-lo amb la família o
quedar amb els seus amics a la ciutat.
La distància màxima entre l’escola i les famílies és de 30/50 minuts i els desplaçaments
necessaris es faran en transport públic local, pel que facilitem als estudiants la targeta
de transport local.

Activitats

Algunes d’aquestes activitats es desenvolupen amb monitors nadius.

Tour per la Ciutat

Esports d’Equip

Selfie Quiz

Piscina d’onades amb Tobogans i Jacuzzi

Bowling

International Disco

Patinatge sobre Gel
AFTERNOON

MORNING

WEEKLY PROGRAM

MONDAY

Lessons at GLC School

WEDNESDAY
THURSDAY

Full Day Excursion
Lessons at GLC School
Active English Practice

SATURDAY

Full Day Excursion

TUESDAY

FRIDAY

Swimming or Bowling

Lessons at GLC School

Active English Practice

Lessons at GLC School

Olympic Teams

SUNDAY

EVENING

Disco

Host Family Day

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

Excursions

Els dissabtes i dimecres són els dies d'excursió i podran conèixer alguna de les ciutats més importants.
En aquest programa es visita:
Londres: Es realitzen dues excursions a Londres. Durant la primera es fa una visita de la ciutat per conèixer
els seus punts d’interès més importants com Buckingham Palace, Westminster, Houses of Parliament i
Trafalgar Square, seguit d’una visita al Science Museum, al Natural History Museum o al Victoria & Albert
Museum. A la segona excursió podrem admirar la ciutat des del London Eye i visitar Covent Garden.
Brighton: Es passarà el dia a Brighton incloent la visita al Pavelló Reial. Descobrireu el moll de la ciutat i el
seus famosos estrets carrers comercials The Lanes.
Portsmouth: Visita a l’Spinnaker Tower, passeig en vaixell al port i temps lliure a Gunwharf Quays.
Windsor: Gaudirem de les principals atraccions turístiques com el castell de Windsor i tindrem una mica
de temps lliure al seu centre comercial.

Dates i preus

El preu inclou

DIES

DATES

PREUS

21 D

07/07 - 27/07

2.985 €

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 20 € per estudiant

Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona.
Trasllats entre l’aeroport de destí i l’allotjament.
Allotjament en família en règim de pensió completa
(dinar pícnic). Únic hispanoparlant per família.
Curs d’anglès ACREDITAT PEL BRITISH COUNCIL
(15 hores setmanals de dilluns a divendres).
Excursions de dissabtes i dimecres.
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 i algunes activitats amb monitors nadius.
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