English Summer Course in Ireland
EL LLOC
El curs d’anglès a Irlanda organitzat per s’Aula es du a
terme a l’escola Asana, ubicada a Caherciveen, un petit poble
de la costa sud-oest d’Irlanda. Caherciveen està situat a la punta de
la península de Iveragh i dins l’anomenat Ring of Kerry que es troba
entre les muntanyes de Kerry i l’oceà Atlàntic. Envoltat d'encantadors
pobles rurals com Waterville, Portmagee i altres poblacions més
grans com Killarney i Tralee, Caherciveen ofereix paisatges tant
urbans com rurals que els estudiants podran conèixer en el programa
d’excursions organitzat dins el curs.
Amb una població de tan sols 2.000 habitants, Caherciveen és
un lloc ideal per aprendre la llengua anglesa d’una manera efectiva i
relaxada. Així, els més petits es senten segurs dins una localitat de
dimensions petites i els més grans poden gaudir d’una àmplia oferta
de música en viu així com també de la possibilitat de conèixer la gent
local.
EL CENTRE
El centre on es duen a terme les classes està situat a un
quilòmetre del centre del poble i compta amb extenses àrees
exteriors i interiors per practicar tot tipus d’activitats esportives. Així,
l’escola compte amb camps de futbol, pistes de tennis i centre
esportiu on es pot practicar bàsquet, voleibol, bàdminton, hockey
interior i futbol sala.
L’escola ofereix també unes vistes meravelloses de l’oceà
Atlàntic i les muntanyes que envolten el poble així que els estudiants
poden gaudir del seu temps lliure a les zones exteriors. Els alumnes
tenen també accés gratuït a internet.
LES CLASSES
Les classes es duen a terme pel matí i es fan un total de 20
hores de classe setmanals. Tots els professors de l’escola són
professionals amb títol universitari i amb molts anys d’experiència
ensenyant anglès com a segona llengua. L’escola d’anglès Asana està
oficialment reconeguda i en acabar el curs els alumnes obtenen un
certificat on s’especifica el curs que han fet i el nombre d’hores de
que ha constat el mateix.
A les classes es fomenta sobretot el desenvolupament de les
habilitats comunicatives, així, l’expressió oral té un paper fonamental
dins els continguts del curs. D’altre banda, l’expressió escrita i la

comprensió es treballen a través d’activitats variades i divertides que
van des de la música i el teatre fins a la utilització de sistemes més
convencionals com puguin ser la lectura i producció de textos escrits
i l’ús de material audiovisual.
ALLOTJAMENT
Els estudiants conviuen amb una família irlandesa juntament
amb un altre estudiant de diferent nacionalitat. Els estudiants formen
part de la família durant les tres setmanes que dura el curs,
esmorzen amb la família el dematí, tenen un “packed lunch” per dinar
(entrepà i beguda) i sopen amb la família cada dia. Els horaris de les
menjades són diferents als nostres però els estudiants es van
acostumant a mesura que passen els dies.
Només hi ha un estudiant de cada nacionalitat dins la família a
no ser que es demani el contrari.
Cada família ofereix als seus estudiants una habitació neta i
ordenada amb un escriptori o taula per estudiar o escriure, un armari
per la roba i un llit amb llençols que es canvien cada setmana. La
família s’encarrega també de donar a cada estudiant tovalloles per la
dutxa.
Moltes de les famílies estan a poca distància del centre on es
fan les classes i els estudiants hi poden anar a peu. En cas que
estiguin a més de 20 minuts caminant del centre, un autobús els
recollirà i els portarà a l’escola cada dia sense cap cost addicional.
PROGRAMA D’ACTIVITATS
Caherciveen és especialment famós pels seus paisatges de mar
i muntanya i el programa d’excursions en barca, senderisme i
exploracions
arqueològiques
aprofita
al
màxim
aquestes
característiques.
Dins el programa d'activitats setmanal podem trobar excursions per
diferents parts de la zona; esports aquàtics; un dia de compres a
Killarney, i una activitat social el vespre. Tot i així, el programa
d'activitats canvia cada any, incloent-ne de noves
Aquells que ho desitgin també podran sol·licitar l'opció a cavall.
Aquesta consisteix en alguns capvespres, en lloc d'assistir a l'activitat
programada, anar a muntar cavall amb el curs del centre de Kerry
Equestrian. Es fa doma, entrenament i llargs viatges per boscos i
platges. Són 2 cops a la setmana i el cost adicional és de 100€ per
setmana.

PROFESSOR ACOMPANYANT
El grup sortirà de Manacor amb un professor que acompanyarà
el grup durant el vol d'anada i tornada i estarà a Caherciveendurant
les tres setmanes del curs. Els estudiants estaran en contacte diari
amb el professor, així podran resoldre qualsevol dubte o problema
que pugui sorgir durant l’estada.
PREPARACIÓ DEL VIATGE
Els estudiants abans del viatge haurien de formalitzar la targeta
sanitària europea que es pot sol·licitar a la seguretat social
gratuïtament.
Vos recomanam que no oblideu de portar les següents coses:
 Al menys un jersei calent.
 Una jaqueta impermeable.
 Un bon parell de botes per caminar, millor si són
impermeables.
 Banyador i tovallola de platja.
 Si en sabeu tocar cap, un instrument musical (si es pot
transportar fàcilment)
INSCRIPCIÓ
Per reservar una plaça al curs els estudiants hauran de
presentar el full d’inscripció correctament emplenat enviant-lo al
correu electrònic info@saulamanacor.com o presentant-lo a s'Aula,
juntament amb el justificant d'ingrés de 300€. La resta de l’import es
farà efectiu un mes abans de començar el curs en el mateix número
de compte. Si ho desitjau, podeu fer el pagament en efectiu a s'Aula.
L'ingrés bancari s'ha de fer a nom de l'estudiant.
Dades bancaries:
Titular: Gunnar G Hageneier
Número de compte: ES90 0182 0287 6501 0150 5496

DADES INFORMATIVES
Dates: Del 15 de juliol al 5 d'agost (3 setmanes)
Edat: 12-18 anys
Lloc: Caherciveen (Costa Sud-Oest Irlanda)
Allotjament: En família
Classes: 20 hores setmanals
Preu: 2.480€ (3 setmanes)
Inclou vol, allotjament en pensió completa, classes, material escolar,
programa d’activitats de capvespres i excursions. Professor
acompanyants des de Manacor.
Inscripció: Març-Juny 2018
Informació:
S'aula. Passeig Antoni Maura, 21 Manacor
Tel: 871 987 100/607 682 735
www.saulamanacor.com
info@saulamanacor.com
PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN ANGLÈS
(de 17 anys endavant)
Combinació de classes d'anglès el dematí amb treball voluntari per
les tardes. Aquest curs està indicat per aquelles persones que vulguin
una immersió complerta dins un ambient autènticament anglès
adquirint a la vegada una valuosa experiència dins l'àrea de treball
elegida. Aquest programa només està disponible per a l'opció de tres
setmanes, i el preu es redueix a 2350€.
Els alumnes assisteixen a classes d'anglès de les 9:00 a les 13:00
cada matí i per les tardes treballen com a voluntaris a empreses del
voltants de Cahersiveen. Les empreses a triar inclouen restaurants,
cafeteries, supermercats, tendes d'informàtica, granges de treball,
serveis turístics i atenció als infants. Aquests estudiants poden gaudir
de les excursions que organitzam en el seu dia lliure (dissabte
normalment).
Els interessats en aquest curs han d'esser majors de 17 anys i tenir
un bon nivell d'anglès (intermedi alt). Podeu fer aquest curs durant
els mesos de juny, juliol i agost.

