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Altres idiomes

/ Joves

Augsburg
Alemanya




De 14 a 17 anys
Alemany
Familia

 Acadèmic
Classes extres de idioma.

Programa
Submergeix-te en el nostre programa d'alemany. Augbsburg va ser punt de trobada d'arquitectes, musics, pintors, etc durant el Renaixement
El curs t'oferirà l'oportunitat d'aprendre alemany i al mateix temps descobrir el país d'acollida. Amb 20 sessions setmanals de classe tindràs temps suficient
per experimentar Alemanya i la seva cultura, practicar esports i divertir-te. Les classes estan dissenyades perquè puguis aprendre l'alemany d'una forma
lúdica i en un ambient relaxat. L'assistència a las classes és obligatòria.

Aprèn alemany amb classes dinàmiques i reduïdes i endinsa't en la cultura amb la família amfitriona
El primer dia de curs, els estudiants realitzen un test que permet saber quin és el nivell d'idioma i assignar-los a un dels grups. La prova consisteix en una
part escrita i una breu entrevista oral.
El curs és de 15 hores setmanals de classe. L'horari és de 9:00h a 12:30h amb una pausa de quinze minuts. Els estudiants segueixen un programa d'estudis
especialment dissenyat per al desenvolupament de l'idioma, l'efectivitat i la destresa en la comunicació. Totes les activitats de classe tenen per objectiu
estimular els estudiants a la participació.
En els nostres cursos, donem gran importància a un ensenyament comunicativa i variada. Aquest mètode d'ensenyament pot ser lleugerament diferent de
què ja coneixes. Ens centrem en l'aplicació oral de la llengua alemanya, perquè puguis utilitzar-la i practicar-la molt durant la teva estada. Per descomptat,
també hi ha alguns exercicis escrits de suport, però només en certa mesura. Això també vol dir que no mesurem el nostre ensenyament per quant s'escriu.
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Actualment utilitzem els següents materials per als cursos: Fulls de treball i revistes, material d'àudio i vídeo, jocs. Tots els material didàctics estan inclosos
en el preu de el curs.

Idioma requerit: Alemany
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 20

Timetable
 2020-did-homestay-course-cologne-program.pdf

Centre

Augsburg
Augsburg. Alemanya
La tercera ciutat més gran de Baviera, Augsburg, té el seu propi encant inconfusible: aquí la vida és molt acollidora i menys agitada. La nostra escola està
situada en un bell edifici al centre d'Augsburg, a pocs minuts a peu de casc antic i a 30 minuts en tren de Munic.
La vida a Augsburg és molt més tranquil·la. Un viu a cada racó la seva increïble història ja que va ser punt de reunió d'arquitectes, músics i pintors durant el
Renaixement; els ascendents de Mozart van viure aquí, i Bertolt Brecht hi va néixer.

Àpats
La pensió completa està inclosa. Això vol dir que reps tres àpats a el dia.
L'esmorzar sol ser el típic esmorzar fred alemany (per exemple, pa o panets, mantega, embotit o melmelada, aigua o te) i els caps de setmana també ous. El
dia de la teva partida no tindràs esmorzar.
El menjar de mig dia consisteix en un dinar per portar durant la setmana i els dissabtes. La família amfitriona t'ajudarà a preparar-lo. El dinar per emportar en
general consisteix en un entrepà, fruita i una beguda. Els diumenges, el menjar de migdia pot ser calent i en família.
Sopar: tradicionalment, el sopar a Alemanya és fred, però la majoria de les famílies amfitriones t'oferiran sopar calent. Tingues en compte que a Alemanya a
la nit se sopa generalment entre les 18:30 i les 20:30, de manera que hauràs de planificar la teva rutina diària tenint-ho en compte.
El dia de l'arribada tingues en compte aquest horari. Si no arribes a temps per sopar, no et podran oferir el sopar el dia d'arribada. El dia que marxis, només
t'oferiran esmorzar.

Transport
Abonament de transport urbà inclós.

Augsburg, Alemanya
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Allotjament
Família
Les famílies amfitriones són persones que gaudeixen coneixent a estudiants de tot el món. A l'elegir els amfitrions per als nostres alumnes, es presta
especial atenció per garantir un ambient agradable i obert i que es parli alemany a casa. Poden ser persones solteres, parelles amb o sense fills, tenir una
feina o estar ja en l'edat de jubilació i tenir així més temps per a tu. Vam visitar a les famílies amfitriones de manera regular i molts tenen anys d'experiència
acollint als nostres estudiants.
Per arribar a l'escola, hauràs d'utilitzar en general el transport públic. Les famílies amfitriones viuen en diferents parts de la ciutat. Els pares amfitrions estaran
encantats d'explicar-te la millor manera d'anar a l'escola, en molts casos podran acompanyar-te també el primer dia d'escola. No obstant això, les famílies
amfitriones generalment no tenen temps per acompanyar-te a l'escola cada dia. La distància a l'escola sol ser d'entre 25 i 40 minuts.
És important que ens proporcions la major quantitat d'informació sobre els teus hàbits alimentaris i les possibles al·lèrgies per a la millor assignació de la
família. T'allotjaràs en una habitació doble, amb la possibilitat de compartir amb un altre participant que no parli la mateixa llengua materna.
La neteja de l'habitació és setmanal. Ordena el teu habitació una mica perquè la família amfitriona pugui realitzar la neteja ràpidament. Es proporcionen
tovalloles i roba de llit netes amb regularitat.
Si et quedes més de dues setmanes, pots demanar-li a la família amfitriona que et renti la roba. La família amfitriona generalment renta la roba un cop a la
setmana.
Internet: Les famílies amfitriones decideixen per si mateixes si et donen accés a Internet; no estan obligades a oferir-lo. La raó d'això és que a Alemanya el
proveïdor d'Internet, és a dir, la persona sota el nom s'està executant la connexió a Internet, és responsable dels danys causats per la descàrrega o
transmissió il·legal de pel·lícules i música.

Activitats
Activitats
Tindràs un programa d'oci complet amb esports, tallers i activitats a la natura o petites excursions per la zona:
Esports: tennis, futbol, bàsquet, caiac, mini golf..
Natació
Visites pels voltants.
Barbacoa
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Jocs
Nits de cinema
Discoteca

Excursions
En Augsburg i els seus voltants hi ha molts llocs d'interès per descobrir. Amb les nostres activitats d'oci tens l'oportunitat de conèixer la regió al costat d'altres
estudiants. El dissabte visitarem altres grans ciutats o excursions de mig dia: Munic, Nuremberg, Neuschwanstein, Bodensee
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Dates i Preus
Família

entre el 19.06.2022 i el 14.08.2022
2 web.Semanas
1.400,00 EUR
El preu inclou:





Activitats de tarda i nit
Allotjament en règim de pensió completa
Telèfon d'emergència 24h
Motxilla

Extres
Habitación individual
100,00 EUR / Setmana
Classes extra d'alemany
+4 hores lectives a la setmana
50,00 EUR / Setmana
Transfer
Munich Airport-Augsburg
75,00 EUR

Fotos

