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De 12 a 25 anys 
 

Classes als matins, i possibilitat de 
multiactivitats a les tardes o bé 
campus de futbol al Guildford 

College amb la Pulse Premier 
Fooball Limited International 

Academy (som agencia exclusiva a 
Catalunya). Excursions de tot el dia 
a les ciutats més emblemàtiques de 

la zona. 
 

ACOMPANYAMENT INTEGRAL 
per part d’un responsable de 

l’Aprèn. 
 

Aprendre anglès en el millor entorn 
possible i fent el que més t’agrada: 

ESTADES APRÈN A LA GRAN 
BRETANYA. 

DIFERENTS ESCOLES EN FUNCIÓ DE 
L’EDAT I EL PROGRAMA ESCOLLIT 

Acadèmia Aprèn 
www.apren.eu 
info@apren-eu 

676.072.345 
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Escaneja
’m! 

Estades Aprèn a la 
Gran Bretanya,  la 
tranquil·litat d’un servei 
proper, de qualitat,  
professional i amb 
experiència. 



Cada vegada és més clar que el domini de l’anglès 
és imprescindible per un bon desenvolupament 
laboral i tots els experts coincideixen en que enca-
ra ho serà més els propers anys. 

La proposta de les Estades Aprèn a la Gran 
Bretanya combinen aquesta necessitat d’apre-
nentatge i domini de l’anglès amb la seguretat que 
volem els adults respecte els nostres fills i filles. 
Les Estades es realitzen al comtat més segur d’An-
glaterra (Surrey), a menys d’una hora del centre 
de Londres i estan supervisades i tutoritzades pel 
Director de Cursos Internacionals de l’acadèmia. 

Les possibilitats són moltes i varien en funció de 
l’edat dels alumnes i el programa que aquest triï. 
Així, pot realitzar el programa de multiactivitats en 
un Learning Center de Guildford, o bé el progra-
ma de classes + futbol a un college de Guildford o 
assistir a l’Amesbury School, una escola privada 
que proporciona, també, el servei d’un bus propi 
que porta els alumnes directament del lloc on 
viuen a l’escola.  

Totes les escoles proposen excursions a les ciu-
tats més emblemàtiques de la zona sud d’Anglater-
ra, com Brighton, Portsmouth, Oxford i, per supo-
sat, Londres. 

Amb la nostra proposta l’alumne aconsegueix una 
immersió total en l’idioma i la cultura angleses que 
li proporcionen una millora significativa en aquesta 
llengua, així com un ampli bagatge d’experiències 
personals que es donen en un ambient segur i 
controlat per la Direcció de l’Aprèn. 

La proposta de les nostres estades fa que la família 
de l’alumne no s’hagi de preocupar per res i li 
facilita un contacte directe i immediat amb el tutor 
a Anglaterra. 
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Escoles: 

Amesbury School: Per a alumnes de fins a 14 anys. 

Guildford Adult Learning Center: Per a alumnes de 13 a 17 anys 

Guildford College of Further and Higher Educa on: Per a alumnes a par r de 16 anys 

Totes les nostres escoles estan cer ficades per les en tats acreditadores de referència dels cursos d’aprenentatge de la llen‐
gua anglesa: el Bri sh Council, Educa on UK i English UK 

 

Programes:  

Mul ac vitats: Classes d’anglès al ma , ac vitats lúdiques a les tardes (pa natge sobre gel, pintura, 
dansa, esports, piscina, minigolf, ...), excursions de tot el dia (2 o 3 per setmana en funció de l’escola es‐
collida). 

Futbol: Classes d’anglès al ma , classes de futbol a la tarda amb la Pulse Premier Football Limited Inter‐
na onal Academy, excursions de tot el dia (1 o 2  per setmana). 

Vine a Anglaterra i entrena amb la Pulse Premier Football 
Limited Interna onal Academy. Descobreix una nova ma‐
nera d’entrenar amb altres futbolistes d’arreu del món i 
aprèn anglès de la millor manera possible. 


