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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

Seaford College
Regne Unit




De 10 a 17 anys
Anglès
Residència

 Esports
Tenis,


Arts escèniques

 Música
Música.

Programa
Situat en el cor dels camps anglesos, Seaford College ofereix instal·lacions d'alta qualitat en una localització preciosa i molt segura. Els programes esportius,
dansa i música que oferim al Seaford College són uns dels més rigorosos que es poden trobar a escala mundial ja que estan ideats, dirigits i realitzats per
autèntics professionals.

Programa esportiu i artístic de gran rendiment.
Tennis, futbol, golf, hoquei, dansa o música.
Programa tècnic
- Tenis:
L'acadèmia de tenis 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 tenis 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
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tenis 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 tenis segons el seu nivell.
BENEFICIS PER A LA VIDA:
- El tenis és un gran esport social. Si tens conﬁança a la pista de tenis, tindràs conﬁança en situacions socials dins i fora de la pista. La capacitat de jugar a
tenis també fomenta un estil de vida actiu en general.
- Pels nens de 9 a 17 anys, les classes de tenis 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 tenis, els nens que prenen classes o reben entrenament de tenis al campament d'estiu júnior (ﬁns i tot els principiants) també
desenvoluparan: Coordinació ull-mà, Agilitat, Resistència, Força i molt més.

- Hoquei:
El programa del campament d'estiu de l'acadèmia d'hoquei i escola d'aprenentatge està dissenyat per a jugadors de tots els nivells. Això inclou els jugadors
d'hoquei seriosos i els que simplement els agrada jugar.
El programa es concentra a la millora física i tècnica. Els exercicis posen èmfasi en les habilitats bàsiques i el coneixement del joc. S'hi juguen molts partits i
es participa en activitats centrades en el gaudi del campament d'hoquei i del joc en general.
Per als jugadors avançats i experimentats s'ofereix un nivell d'entrenament més intens. Això pot incloure elements d'anàlisi de vídeo i la teoria que promouen
una comprensió més completa d'hoquei.
Els jugadors són desafiats a: Analitzar el seu joc, Millorar la presa de decisions en els partits, Establir objectius per a la temporada que ve.
Als campaments d'estiu hi assisteixen joves jugadors dels millors clubs europeus. Com ara: HC Bloemendaal, HTC Uhlenhorst i El Reial Club de Pol de
Barcelona. Això dona als estudiants l'oportunitat i l'experiència de jugar a l'hoquei a nivell veritablement internacional. Els entrenadors són alguns dels millors
a l'esport.
Entrenadors qualiﬁcats a temps complet per la FIH i l'EHA amb experiència internacional i olímpica com a entrenadors formen part del nostre personal. Els
entrenadors també orienten els alumnes en tots els aspectes del joc. Fomenten el desenvolupament de l'agilitat, la forma física i l'actitud mental a cada
estudiant.
ELS TALLERS INCLOUEN: Prevenció de lesions, Nutrició i hidratació, Psicologia, Preparació de partits Al començament de cada setmana, tots els alumnes
del campament d'hoquei són avaluats i col·locats en grups segons la capacitat.
BENEFICIS PER A TOTA LA VIDA: L'hoquei ofereix beneﬁcis socials i esportius als seus jugadors. Si tens conﬁança en un equip d'hoquei, tens conﬁança en
situacions socials dins i fora del camp. La capacitat de jugar a hoquei també fomenta un estil de vida actiu en general.
- 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.
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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
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.

- Musica:
L'acadèmia de música al Regne Unit ofereix als estudiants l'oportunitat de desenvolupar tant les competències en llengua anglesa com el talent musical.
El personal té una gran experiència musical, a més de ser molt amable i dedicat. Els instructors d'anglès són compromesos, coneixedors i agradables.
Les classes de música estan dissenyades per mantenir els nens compromesos i treballant cap als objectius musicals personals. Aquest programa és una
opció popular per als estudiants. Es tracta de 15 hores de classes de música, incloent-hi la creació i la realització de cada setmana.
L'equip de música són tots músics professionals, així com professors experimentats. Els apassiona la música i animen els alumnes a expressar-se lliurement
mentre es diverteixen.
Els alumnes poden triar entre un programa deducació musical instrumental o un programa deducació musical vocal (cant).
La baixa ràtio d'ensenyament a classes de música de 1:8 permet que els professors se centren en els punts forts de cada alumne. Els instructors poden
proporcionar fàcilment latenció que requereixen.
Requisit: Els estudiants necessiten un mínim d'un any d'ensenyament instrumental.
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- 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 dart del Regne Unit. Al programa de dansa, la proporció de professors per alumne és de 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 lescenari. La capacitat de ballar també fomenta un estil de vida actiu en general.

- Golf:
El programa multidisciplinari està dissenyat per satisfer les necessitats de tots i cadascun dels jugadors. No importa quin sigui el nivell.
El primer dia del campament s'avaluen les habilitats de tots els alumnes i se'ls assigna el grup d'entrenament adequat.
El campament d'estiu de l'Acadèmia de Golf cobreix tots els aspectes del joc. Això inclou el llançament i el chipping, el joc al búnquer, el putting i el joc llarg.
Els jugadors també aprenen sobre la gestió del camp, les regles del golf i l'etiqueta del joc.
Per als jugadors avançats, aquells amb un handicap únic oferim un nivell d'entrenament més intens i avançat. També oferim anàlisis del swing amb el darrer
programari d'entrenament de golf V1 i el perﬁl Trackman. Els jugadors també poden sortir del campus per jugar a alguns dels camps de 18 forats més
exigents de la zona. També s'hi inclou la preparació física, la nutrició i la prevenció de lesions.
La proporció d'entrenament per als estudiants de golf és d´un entrenador per cada cinc estudiants.
BENEFICIS PER A TOTA LA VIDA: "El joc del golf és meravellós per forjar el caràcter, fomentar la integritat i la paciència".

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant

 Internet disponible

Centre

Seaford College | 5 de 9

Seaford College
Petworth. Regne Unit
Fundada en 1884 a Seaford, la Seaford College va ser traslladada l'any 1946 a una magníﬁca ﬁnca del segle XIX, Lavington Park, a prop de la històrica ciutat
de Petworth.
Les seves instal·lacions són d’alt nivell. Entre d’altres, l’escola disposa d’un centre d’art, taller de manualitats, capella, biblioteca, piscina, camp d’hoquei i
pistes de tennis i d’esquaix. És a menys de mitja hora de Chichester i a una hora de Londres.
Volem destacar que aquest programa no és un programa pensat exclusivament per a estudiants estrangers, per la qual cosa resulta idoni per estar en
contacte permanent amb nois i noies anglesos.

Instal·lacions
El Seaford College té cinc cases d'hostes, incloses dues noves per a nois, així com un estudi de música i instal·lacions d'idiomes d'alta tecnologia.
Està equipat amb pistes de tenis, camps de futbol i hoquei i el seu propi camp de golf de 9 forats. Les instal·lacions de lleure inclouen una piscina exterior.
Qualsevol que vulgueu assistir a un campament d'estiu a Seaford College pot triar entre golf, hoquei, tenis, dansa, música o un programa de
desenvolupament de futbol de l'Arsenal en un entorn agradable i atractiu.

Àpats
El menú ofereix una barreja de menjar anglès i internacional.
Sempre hi ha dues opcions calentes per dinar i sopar i una selecció d'amanides.
S'accepten vegetarians i la majoria de les dietes especials per raons mèdiques o religioses.

Transport
UBICACIÓ
Londres Heathrow - 75 km - 1 hora 30 minuts
Londres Gatwick - 55 km - 1 hora 15 minuts
Eurostar Londres - 95 km - 2 hores 20 minuts
CIUTATS MÉS PROPERES
Chichester - 20 km
Portsmouth - 50 km
Brighton - 65 km

Seaford College, Lavington Park, Petworth, West Sussex, GU28 0NB
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Allotjament
Residència
El campus del Seaford College té diferents residències. 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. Els banys i dutxes són comuns per a tots. Cada residència té àmplies zones comunes amb sofàs i televisió
(algunes piano).

Activitats
Activitats
El curs inclou un programa d'entreteniment divertit i variat cada nit organitzat i supervisat pel personal de l'escola. Això permet als estudiants del campus
conèixer-se, barrejar-se i practicar l'anglès de manera relaxada i amb finalitats reals i genuïnes. Alguns exemples inclouen: Barbacoes, discoteca, vídeo,
karaoke, jocs i altres.
Cada escola té un Club House, un espai on els estudiants poden relaxar-se i socialitzar amb els amics en un entorn còmode: jocs de taula, revistes, sofàs,
ping-pong, futbolí, etc.

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:
- 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
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- Bournemouth
- Eastbourne
- Great Yarmouth
- Hastings
- Poole
- Weymouth
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Dates i Preus
Residència

Residència

entre el 09.07.2023 i el 12.08.2023

entre el 09.07.2023 i el 12.08.2023

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
Futbol
Inclòs al preu
Golf
50,00 GBP / Setmana
Dança
Inclòs al preu
Hoquei
Inclòs al preu
Música
Inclòs al preu
Música Instrumental
Posibilidad de alquilar el instrumento: 50.00GBP por semana
Inclòs al preu
Tennis
Inclòs al preu
Lloguer d'instrument - Programa música (opcional)
50,00 GBP / Setmana
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

