
Soft skills per
adolescents

Cheltenham és una ciutat balneari i un municipi situat al comtat
britànic de Gloucestershire, a prop de les ciutats de Gloucester i
Cirencester. I té fama a tot el país per ser una ciutat rica i
elegant i considerada una de les més boniques d'Anglaterra.

Cheltenham College ha estat educant joves des de 1841.
Compta amb edificis impressionants i situats al cor de la ciutat.
És realment una ubicació extraordinària per aquest programa.

El Programa de 7Skills està dissenyat per a preparar a
adolescents al món real d'avui i de demà. Entrant en el lideratge
com una pràctica reflexiva que necessita un desenvolupament
propi continu. Aquest programa treballarà 7 temes principals:
Construcció d'equips, escolta activa, comunicació eficaç,
creativitat, empatia, carisma i pensament crític.
 Cheltenham ens ofereix unes fantàstiques instal·lacions per
inspirar l'aprenentatge i també per relaxar-se i divertir-se.

Els professors imparteixen classes en anglès basades en les
competències i excursions. Les classes de lideratge són al matí i
per equips, i per la tarda hi ha les sessions per parlar de les
excursions i visites culturals.

CHELTENHAM. Anglaterra

Programa i classes

Cheltelham

Opció Residència
 

Centra’t en les teves habilitats per a
convertir-te en un millor líder

Nivell anglès requerit: de B2 a C2



Pedagogia i optimització de les estratègies d'aprenentatge
OPEN YOUR MIND TO FUN LEARNING!! 
Aquest programa té un enfocament acadèmic que pretén desbloquejar el potencial del cervell, crear entorns
d'aprenentatge positius i potencia les habilitats del llenguatge amb classes divertides i comunicatives. La
visió i experiència docent es basen en coneixements del món de la neurociència. Tots els programes
promouen una mentalitat de creixement i un aprenentatge basat en tasques, amb èmfasi per empoderar els
alumnes per veure el potencial de creixement tant en ells mateixos com amb els altres. Els professors són
qualificats, amb experiència i formats per oferir el nostre propi pla d’estudis, que està basat en la
neurociència. 



Dates

Setmanes

Preu

 del 20/7 al 3/8

2

2.6900,00 €

Allotjament

Activitats

El preu inclou

En residència. 
Les habitacions poden ser individuals, dobles o triples i estan
allotjats amb nacionalitats mixtes. Allí també estem allotjats els
professors, monitors de lleure i els professors acompanyants.

Cada tarda i cada vespre els alumnes participen de les activitats,
concursos, balls, competicions i jocs varis on la dinàmica que es
segueix provoca la comunicació i interacció entre tots els participants
de diferents nacionalitats. 
Els “Activity leader” organitzen activitats i visites atractives per a tots
els alumnes, i també donen suport als professors amb les classes per
preparar les excursions. 
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Edats

 De 12 a 17 anys

Excursions

Bath, Cardiff, London, Oxford

Allotjament 
Pensió completa
15 hores de classe d'anglès setmanals
2 excursions de dia sencer per setmana
Vols d'anada i tornada a Barcelona
Trànsfer aeroport 
Assegurança mèdica, d'accidents i responsabilitat civil
Telèfon emergències 24h
Seguiment del curs per part d'InterEstades
Professorat acompanyant durant tota l'estada
Reunió preparatòria abans de la sortida 
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HORARI MOSTRA


