
WIMBLEDON - LONDRES
 

ANGLATERRA

Wimbledon juniors es troba en uns locals espaiosos al cor de
Wimbledon. Aquest programa de Wimbledon combina l'estudi
de l'anglès i altres temes amb visites diàries (de dilluns a
divendres) al centre de Londres.
És una excel·lent ubicació en un dels millors districtes de
Londres, només a 20 minuts del centre.

Un programa d'activitats i estudi molt atractiu

Skills for Life: cursos per a joves i adolescents
Tots els cursos per a júniors i adolescents incorporen les 5 "C" de
l'aprenentatge del segle XXI: 
Pensament crític, comunicació, col·laboració, creativitat i
confiança

El curs per a joves està dissenyats per enfortir les habilitats
lingüístiques i la fluïdesa alhora que milloren la confiança, i
desafien i defensen idees, així com també desenvolupen les seves
habilitats d’ocupabilitat. 

Dos tipus d’opcions segons el nivell: 
ANGLÈS GENERAL / GREEN LEADERS

WIMBLEDON. Anglaterra

Programa, classes i activitats
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Un curs atractiu i interactiu dissenyat per millorar tots els
aspectes de l'anglès dels estudiants. 

Aquest curs ajuda als alumnes a:
• Comunicar-se millor en situacions de la vida real mitjançant jocs
de rol, debats en grup i treball en parella
• Entendre com captar el significat i escollir-lo detalls a l'hora
d'escoltar i llegir
• Escriure tasques variades, des de contes fins a cartes
• Desenvolupar les seves habilitats d'estudi mitjançant tutories
individuals

Aquest és un curs dissenyat per permetre a adolescents més madurs per prosperar al
món modern (nivell mínim B1):

• Explorar els problemes als quals s'enfronten els futurs líders com el planetari
ciutadania i emprenedoria sostenible
• Centrar-se en les habilitats suaus vitals com el treball en equip, el temps gestió,
pensament crític i resolució de problemes
• Desenvolupar un llenguatge i habilitats enfocades a l'empresa
• Utilitzar casos pràctics i treballs per projectes per ser activament implicats en el seu
aprenentatge
• Desenvolupar la seva confiança i habilitats de presentació mitjançant debats i reunions

ANGLÈS GENERAL
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GREEN LEADERS
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Curs Anglès general o Green Leaders + Taller d'habilitats
(15 classes/12,5 hores lectives)
Tots els materials d'aprenentatge
Certificat, informe del curs i foto de record
Allotjament en família.
Excursions i Activitats
Targeta setmanal de viatge
Trasllat de tornada des d'aeroport de LHR, LGW
Servei de bugaderia personal 
Assegurança Assegurança completa de viatge i mèdica
Monitor i professor acompanyant durant tota l'estada
Pensió completa, excursions, trasllats, assegurances
Vols Barcelona - Londres - Barcelona 

Dates

Setmanes

Preu

Grup: 
del 30/7 al 13/8

Individual:
Del 25 de juliol al 13 d'agost 

2

2.790,00 €

Allotjament i facilitats del centre

Excursions

El preu inclou

Família. Distància màxim 25 minuts de l'escola

4 excursions de mig dia i una al diumenge
Excursió d'un dia sencer a Londres o a una altra destinació
famosa com Cambridge.
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Edats

 De 15 a 17 anys

Suplements 

Dietes halal, celíaques/sense gluten i dietes veganes Suplement de 55 € per setmana
Acadèmia d'esports: 1 hora d'entrenament professional de tennis 125 € per setmana
Possiblilitat canvi activitat per fútbol amb coach professional. 125 € per setmana
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HORARI MOSTRA
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