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Altres idiomes

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'idiomes

Japonès estàndard 20 sessions
Japó





+18 anys
web.Japonés
Residència
Familia

Programa
Aprendre japonès a Tokyo és possible. Gràcies a aquest meravellós curs milloraràs el teu coneixement i viuràs una experiència increïblement única.
Perfecte per a aquells que volen dominar les habilitats bàsiques de l'idioma japonès per a qualsevol àmbit de la seva vida: universitari, professional, etc. Els
estudiants aprendran japonès mitjaçant la lectura, la conversació, l'escriptura i la comprensió oral; amb la finalitat d'adquirir coneixements equilibrats de totes
les àrees.
Des del nivell bàsic, fins avançat
20 sessions d'idioma per setmana

Idioma requerit: web.Japonés
Nivell requerit: Principiant

Centre

Takadanobaba
Tokyo. Japó
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La ciutat de Tòquio, situada al centre de l'arxipèlag japonès, és una de les capitals més concorregudes i desenvolupades a nivell mundial.
S'ha convertit en el centre de política, economia i cultura del país, i ofereix una gran varietat de possibilitats: des d'edificis moderns fins naturalesa i pau.
El centre de Takadanobaba et permetrà explorar els meravellosos entorns i descobrir una nova cultura que no para d'evolucionar. Tindràs la gran oportunitat
de introduir-te plenament al país i aprendre l'idioma des de dins. A més, a la zona de Takadanobaba hi ha un munt de col·legis i escoles, de manera que els
carrers estan plens d'estudiants i es respira un ambient juvenil i fresc. També trobaràs molts establiments, com a llocs de menjar o supermercats.
Com a curiositat, el carrer Waseda es coneix com el "àrea de batalla de Ramen", ja que hi ha molts establiments que ofereixen gustosos fideus. A més, a
mitjans del mes d'octubre se celebra el "Great Takadanobaba Festival" on es conviden a equips de Samba i es realitzen multitud d'activitats.

Àpats
Depenen del règim d'allotjament.

Transport
Escola ben comunicada amb els serveis de transport de metro i bus. L'accès des de moltes árees de Tokyio és molt bo.

Japón, 〒171-0022 Tokyo, Toshima, Minamiikebukuro, 2 Chome−29−１４.

Allotjament
Residència Habitació Individual
Habitació individual
Distància a l'escola de 20 min.
Àpats no inclosos
Estudiants de tot el món
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Família Self-Catering
Amb l'estada en una casa viuràs amb una família japonesa i comprendràs la veritable cultura des de l'interior. Hi ha diversos tipus d'allotjament a triar.
Aquesta opció és recomanada per a aquells que vulguin:
Millorar japonès ràpidament
Aprendre sobre costums i cultura japonesa
Experimentar l'estil de vida

Activitats
Activitats
L'escola organitza diverses activitats depenent de l'estació de l'any, entre elles pot haver:
Festa de benvinguda i orientació
Visita als cirerers a la primavera
Festivals d'estiu de Tanabata i Bon Ordi
Festivals d'esport a la tardor
Festa de Nadal a l'hivern
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

