29/06/15 – 10/07/15
&
13/07/15 -24/07/15

“Let England come to you!”

“Let England come to you!”
Tots els avantatges d'estudiar a Anglaterra sense haver de viatjar!!
El projecte Slice of Britain va adreçat a alumnes de P5 a 1er de l' ESO. A molts pares els preocupa enviar els
seus ﬁlls a fer un programa d'immersió lingüística a l'estranger. Gràcies a Slice of Britain, els alumnes rebran la
mateixa formació que a qualsevol altra English Primary School, però en un ambient molt més familiar i
d’aquesta manera poder tornar a casa cada tarda.
Mountlands, una escola anglesa molt reconeguda i acreditada pel British Council, s'instal·larà durant el mes de
juliol al Col.legi Escorial de Vic i oferirà un ambient totalment britànic als alumnes de la ciutat. Els professors,
mètodes i material d’aprenentatge també els proporcionarà la mateixa escola anglesa.
El programa serà coordinat pel Cap d'Estudis d'aquesta escola, que s'encarregarà també de la supervisió del
seu professorat.

Avantatges pels pares
Els seus ﬁlls podran fer una immersió total en anglès sense haver de sortir de Vic.
És molt més barat que qualsevol altre programa d'immersió a l’estranger ja que no cal pagar ni el
transport, ni l'allotjament, ni el menjar.
Els alumnes tornaran a casa cada dia i els pares podran comprovar que tant el funcionament del curs
en general, com l'aprenentatge de la llengua per part dels seus ﬁlls són correctes.
Els alumnes podran estudiar en una escola cèntrica i prestigiosa, gaudint de les seves excel·lents
instal·lacions i facilitant als pares els trasllats dels seus fills cada dia.

Avantatges pels estudiants
El fet de tornar a casa cada tarda fa més fàcil als alumnes els possibles problemes d'adaptació i és una
bona opció per aquells nens que troben a faltar la família quan són fora de casa.
Podran fer un curs intensiu d'anglès amb professors nadius en grups reduïts (15 alumnes com a màxim)
i amb altres estudiants de la Comarca.
Aproﬁtaran el mes de juliol i milloraran considerablement el seu anglès.
És un primer pas per a un futur programa d'immersió a Anglaterra.

“Let England come to you!”
Aspectes Generals del Programa
El programa es dividirà en dues quinzenes:

Del dilluns 29 de juny al divendres 10 de juliol i/ o
Del dilluns 13 de juliol al divendres 24 de juliol,
amb la possibilitat de fer un curs de dues setmanes, o bé de tot un mes.
En nostre continuo esforç d'actualització i millora de la qualitat del nostre programa, hem introduït alguns canvis
que permetran dinamitzar el curs i abordar noves i diferents matèries amb professors especialitzats.
Els nostres docents són professors nadius amb experiència fent classes a joves i estaran especialitzats en
diferents matèries: primària, anglès, esports i/ o art dramàtic. Un dels professors serà el “cap d'estudis”
encarregat del grup i del bon funcionament del programa. Ara bé, una persona contractada per l'empresa
Braden English que parla català i anglès s'encarregarà de fer de contacte entre els professors nadius, els pares i
el Col.legi Escorial.
Un responsable estarà de guàrdia a l'escola des de les 8 hores del matí. Les classes començaran a les 08h30 i hi
haurà 12 - 15 estudiants per aula
08.30 – 09.00:

Wake & Shake – Preparació pel dia

09.00 – 10.30:

Classes i projectes en anglès amb el seu professor/ tutor; cada setmana
s’abordarà un tema diferent: British Life, History, Literature & Geography

Descans – 10.30 – 11.00:

Els alumnes hauran de/ podran portar un entrepà

11.00 – 12.00:

Activitats amb diferents professors/ matèries amb el professor
especialitzat: manualitats, anglès, esports i teatre/ role-play

12.00 – 13.00:

Activitats amb diferents professors/ matèries amb el professor
especialitzat: manualitats, anglès, esports i teatre/ role-play

Descans – 13.00 – 13.30 –

Els alumnes hauran de/ podran portar un entrepà

13.30 – 14.30:

Presentacions i activitats en grups.

També hi haurà una persona de guàrdia de les 14.30 a les 15.00 per fer-se càrrec dels alumnes.
Els pares hauran de preparar un “packed lunch” pels seus ﬁlls. Es recomana que els posin dos entrepans, dues
peces de fruita, galetes o barretes de cereals i dues begudes. La idea és crear un clima el més britànic possible.
Mountlands, l'escola anglesa, donarà a cada alumne el material personalitzat i adaptat a l’edat de cada alumne.

“Let England come to you!”
Col.legi Escorial, escola de qualitat a la ciutat de Vic i a la comarca,
aposta obertament per la formació en llengua anglesa i pel format
d’Escola d’Estiu, oferint les seves instal·lacions al campus d’estiu Slice
of Britain.

Mountlands és una escola acreditada pel British Council amb una
llarga experiència dins del món de l'ensenyament. Alumnes d'arreu del
món aprenen l'anglès amb Mountlands i aprecien i reconeixen l'alt
nivell i la qualitat que l'escola els ofereix. Els seus mètodes es basen en
la pràctica de les quatre habilitats bàsiques per l'aprenentatge de
qualsevol llengua.
Braden English és una empresa familiar especialitzada en
l’aprenentatge d’idiomes a través de programes pedagògics, al Regne
Unit, Irlanda i Espanya. Amb el projecte Slice of Britain ofereix ara la
possibilitat de gaudir d’un programa d’immersió lingüística a la pròpia
vila de Vic.

Preus i Terminis.
Dates
2
4
Concepte
Setmanes Setmanes
30/04/15
50€
75€
Dipòsit Reemborsable
15/05/15
90€
175€
2n Pagament
05/06/15
90€
175€
3r Pagament
19/06/15
90€
150€
4t Pagament
Preu Total:

Pagament
Compte Bancari
Compte Bancari
Compte Bancari
Compte Bancari

2 Setmanes – 320€ 4 Setmanes – 575€ (descomptes – 50€*)

Número de compte BBVA pel 2n, 3r i 4t pagament:

ES10 – 0182 – 3422 – 2902 – 0156 - 7888
Beneficiari: Slice of Britain Spain S.L.U.
És molt important que el concepte de la transferència sigui: 90021 (codi del col·legi) + el nom del
participant: e.x. 90021 Josep Ramon Serra Coll
*Descompte per germans – 50€ cadascun
*Descuento por hermanos – 50€ cada uno

