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Editorial
Amb l’afany de poder combinar d’una manera
professional uns dels interessos esportius més
comuns dels i les joves amb l’aprenentatge de
l’anglès com a llengua bàsica, l’Acadèmia Aprèn
proposa per a l’edició 2013 de les Estades a la
Gran Bretanya, la possibilitat de formar part, com a alumne, de
la Pulse Premier Football Limited International Academy.
Aquesta acadèmia de futbol, va ser fundada el 2004 per Paul
Seaman, ex futbolista professional i actual entrenador
professional de futbol, amb l’objectiu principal d’ajudar a joves
futbolistes a millorar les seves tècniques i el seu comportament
tàctic a un nivell que ells sols no podrien aconseguir.
A l’actualitat, aquesta Acadèmia és una organització reconeguda
internacionalment que dóna l’entrenament necessari als
futbolistes per tal d’oferir-los l’aprenentatge que necessiten per
ser els millors jugadors que poden ser. El programa de Pulse
Premier Football Academy proposa estades de dos anys a
futbolistes d’arreu del món que vulguin adquirir un bon nivell
d’anglès i el millor nivell de futbol possible.
Nosaltres aprofitem que tenen la base a Anglaterra, a la ciutat de
Guildford, per convertir-nos en la única proposta a Catalunya
que ofereix la possibilitat d’estudiar anglès amb un programa
d’immersió total en el comtat més segur d’Anglaterra en
combinació amb entrenaments de futbol de qualitat a la Pulse
Premier Football International Academy.
Així, els nostres alumnes que s’inscriguin al programa,
compartiran camp de futbol i entrenaments amb els alumnes de
la Pulse, que acull jugadors de diferents països durant tot l’any.
Pensem, doncs, que és una oportunitat única que
complementa perfectament la nostra oferta i suposa un pas
endavant en les opcions que ofereixen, des de ja fa anys,
les Estades Aprèn a la Gran Bretanya i les consoliden com
la proposta referent per a l’aprenentatge de l’anglès.
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Guildford College
El Guildford College of Higher and Further Education forma part del
Guildford College Group que, a més d’aquest, té el Merrist Wood
College i el Farnham Sixth Form College i és una organització
dedicada a l’ensenyament reconeguda per organismes de
referència en l’aprenentatge de l’anglès com el British Council,
l’Education UK i l’EnglisUK.
Tots tres colleges estan situats al comtat de Surrey, el més segur
d’Anglaterra per viure i estudiar anglès i a només uns 40 minuts del
centre de Londres.
L’entorn dels Colleges forma part de la regió dels Surrey Hills,
oficialment designada “Area of Outstanding Natural Beauty”.
Des de fa cinc anys, el Guildford College és una de les bases de les
Estades Aprèn a la Gran Bretanya i destaca per ser un College que
té tota una secció destinada durant tot l’any a l’ensenyament de
l’anglès per a alumnes estrangers. Així, al Guildford College és
normal coincidir en una mateixa classe amb alumnes que estudien
per preparar-se per la prova d’anglès d’accés a la Universitat
Anglesa. Estudiants coreans, xinesos, russos, danesos, japonesos,
alemanys o de Dubai, per posar
només alguns exemples són usuals
companys de classe dels nostres
alumnes. Aquest fet dóna a les
Estades Aprèn a la Gran
Bretanya un plus ja que no només
tenim
una
oportunitat
única
d’aprofundir en l’aprenentatge de
l’anglès, sinó que també la de
L’estada és una gran oportunitat per
conèixer altres cultures
conèixer persones d’arreu del món.
Per la seva qualitat, experiència i ubicació, el Guildford College of
Further and Higher Education és el millor lloc on aprofundir en
l’aprenentatge de la llengua anglesa.
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Pulse Premier Football Limited
International Academy
Sobre la base de que qualsevol
oportunitat esdevé del treball dur, la
perseverança i la determinació, la Pulse
Premier Football Academy té com a
objectius ajudar els joves futbolistes a
interioritzar una gran varietat d’atributs i
tècniques a partir dels seus programes
d’entrenament que han tingut èxits
provats a tours als Estats Units, la Gran Bretanya i Nova Zelanda.
L’acadèmia creada per Paul Seaman pretén convertir-se una de les
més prestigioses a Anglaterra, treballant amb futbolistes d’arreu del
món i dotant-los d’habilitats que els han de durar tota la vida i els
han d’ajudar a desenvolupar les seves carreres.
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Estades Aprèn a la Gran
Bretanya
Les idees sobre les que es sustenten les Estades Aprèn a la Gran
Bretanya són variades, però totes amb un grau d’importància
rellevant.
Evidentment, l’objectiu primordial que les van fer néixer va ser
l’aprenentatge i el domini de l’anglès en un ambient d’immersió total
que fa que els nostres alumnes tinguin la possibilitat, durant totes
les hores de les estades, d’interactuar amb persones de parla
anglesa. Sobre aquest aspecte, ja no hi ha debat: és la millor
manera d’aprendre anglès.
Un altre objectiu que dona força a les Estades Aprèn a la Gran
Bretanya i que potser les defineix i diferencia d’altres propostes que
volen ser similars és mantenir al màxim el grau de seguiment
personalitzat del benestar a tots els nivells dels nostres alumnes.
Amb nosaltres, els alumnes se saben amb suport directe i immediat
per part del responsable de l’Aprèn que comparteix amb ells tota
l’estada a Anglaterra tot mantenint un contacte diari per poder-ne fer
el seguiment. D’aquesta manera garantim un aspecte bàsic: tant els
i les alumnes com les famílies saben que estan perfectament atesos
en qualsevol possible inconvenient que els pugui sorgir.
Els fets d’haver de prendre decisions, parlar en un idioma aliè i viure
situacions noves, configuren un altre dels objectius de les Estades
Aprèn a la Gran Bretanya. Amb tot, aquest “espavilar-se” es fa sota
el paraigües controlat que esmentem al paràgraf anterior.
Finalment, per a l’edició d’aquest any, la gran novetat és la
possibilitat de combinar l’aprenentatge de l’anglès en un ambient
d’immersió amb l’aprenentatge i millora en el futbol. A través del
contacte amb la Pulse Premier Football Academy, proposem un nou
programa que canvia les activitats lúdiques previstes a les tardes
per l’entrenament amb professionals del futbol que ens poden
aportar una manera diferent, i per tant enriquidora, d’entendre
aquest esport.
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