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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu EC Cambridge
Regne Unit





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs intensiu ideal per millorar el teu nivell d'anglès de forma més ràpida, guanyar confiança i fluidesa en situacions i contextos quotidians sense importar en
quin nivel comencis.
El curs d'anglès intensiu d'EC Cambridge és un programa de 30 sessions a la setmana (22,5 hores). Les classes s'alternen en horari de matí (09-12.15h) i
tarda (14.45-18h) cada dia, com en un curs estàndard de 15 hores i també inclou les assignatures optatives (7,5 hores) de 13 a 14:30.
Classes: 30 sessions setmanes
Durada mínima: 1 setmana
Durada de classes: 45 minuts
Grups: màx. 14 estudiants
Contingut:
15 hores d'anglès general (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
7,5 hores d'optatives a triar entre:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
Survival English/Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
Media Studies
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Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music
Destreses:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Aquesta escola es caracteritza per:
Classes dinàmiques i creatives
Aprenentatge pràctic
Millorar el temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
Materials autèntics (Premsa, pel·lícules, música, Internet...)

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 30

Timetable
 timetable-ukpdf.pdf

 Internet disponible

Centre

EC Cambridge
Cambridge. Regne Unit
Cambridge, famosa per l'excel·lència educativa, és una ciutat veritablement impressionant, fàcil de caminar i amb bells edificis i parcs.
EC Cambridge està ubicada en una de les principals zones comercials. En centre està repartit en tres plantes amb unes instal·lacions molt modernes on hi
trobaràs tot el necessari per completar la teva estada educativa en una de les principals ciutats universitàries del Regne Unit.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, les aules estan perfectament equipades i il·luminades. Aquesta moderna escola conta amb una estupenda cafeteria.
14 Aules modernes i totalment equipades
Sales d'ordinadors amb Wi-Fi gratuït
Biblioteca i centre d'estudis
Sales comunes per estudiants amb TV i DVD
Programa social ampli d'excursions i activitats

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, tindràs a la teva disposició una gran cafeteria moderna i a més tindràs una gran oferta de cafeteries,
restaurants i botigues a prop on podràs comprar menjar.

Gibson House 57-61 Burleigh Street, Cambridge, Cambridgeshire CB1 1DJ, UK
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Allotjament
Família Mitja Pensió
Viure en una família amfitriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer costums anglesos. Les famílies
poden ser de diferents orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies MP situades a una distància d'entre 45 i 60 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Esmorzar i sopar per a la modalitat de mitja pensió (MP).
Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
Wi-Fi
A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és e dissabte.
Pot haver-hi més estudiants de diferents nacionalitats en casa de la familia.
Edat mínima:16 anys

Comfort Summer Residence - Estudi Habitació Individual, Bany Privat, Self-Catering
Residencia Kite - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
Kite House es una residencia moderna que se ha construido recientemente. Consta de dos cocinas de buen tamaño que incluyen todos los
electrodomésticos, 14 habitaciones individuales con baño privado y lavandería.
Al lado de la casa de estudiantes hay tiendas y restaurantes, un pub Cambridge (CB2) típico y popular, una farmacia (Boots), una oficina de correos, una
panadería y un supermercado (Tesco's) .
Que incluye:
Cocina común
WI-FI Gratuïto
Los estudiantes deben llevar sus propias toallas
Servicio de limpieza semanal, pero los estudiantes son responsables de lavar todos los platos, limpiar las áreas comunes y mantener la casa limpia y
ordenada en general
Residencia mixta
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Residencia Compartida - Student House Cherry Hinton - Habitación Individual, Self-Catering
Los pisos compartidos Cherry Hinton Road son la opción más económica, ideal para personas independientes pero que quieren estar en contacto con otros
estudiantes. Los pisos estan bien situados en la zona sur de la ciudad.
El Cherry Hinton se encuentra a sólo unos minutos de la popular Cambridge Leisure Park, con un cine teatro multi-pantalla, restaurantes, club, bolera,
gimnasio y cafés. La escuela EC Cambridge se encuentra a unos 45 minutos a pie y a 25 minutos en transporte público.
El precio incluye:
Habitación individual con baño compartido
Cocina común
Ropa de cama
Sala de estar común
Wifi
Lavadora
Servicio de limpieza
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida tiene que ser en sábado.
Hora máxima de salida 10AM
Edad mínima: 18 años.

Familia - Habitación Doble, Media Pensión

Activitats
Activitats
A més del teu curs d'anglès, l'escola ofereix un extens programa d'activitats de tarda i nit que t'ajudarà a fer nous amics i gaudir del temps lliure des del primer
dia. Algunes de les activitats són gratuïtes i altres poden suposar un cost addicional.
Jardines botánicos
Pub night
Museo Fitzwilliam
Paintball
Paseo por la ciudad y sus parques
Visita guiada por Kings College
A més, s'ofereixen algunes classes gratuïtes cada setmana per millorar aspectes com: la pronunciació, l'escriptura, la conversa...

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
Brigthon
Bath
Londres
Canterbury y Leeds
Windsor
Les excursions solen suposar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

