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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès i cultura English in Totnes
Regne Unit




+16
Anglès
Familia

Programa
Un curs on la majoria de les classes d'anglès no es realitzen a l'aula si no fora, en excursions on es descobreixen aspectes culturals del comptat de Devon
com ara: visites a castells anglesos, galeries d'art, jardins botànics... i fins i tot classes de ioga i reflexologia.
Un curs en el que no s'utilitzen llibres de text, ja que la majoria de les classes es realitzen fora de l'escola: en jardins, castells, cafeteries, galeries d'art i
centres de salut natural a Totnes i Devon. Tot això, acompanyat d'un professor d'anglès i els companys. Aprèn anglès al mateix temps que descobreixes la
història i la cultura d'aquest fascinant indret d'Anglaterra.
Característiques:
Durada: 1 o 2 setmanes
Sessions per setmana: 20
Hores per setmana: 15
Horari: 09-12:00 de dilluns a divendres
Número màxim d'estudiants per classe: 4
Nivell requerit: Intermedi o superior
Exemples d'indrets on es fan les classes:
Jardins Dartington Hall
Cream tea a Berry Pomperoy Castle
Coleton Fishacre art deco home i English coastal garden
Visita a una galeria d'art i un taller amb una artista de la zona
Visita a Totnes Natural Health Centre amb una classe de ioga i reflexologia
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Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Intermig
Número de sessions d'idioma: 20

 Internet disponible

Centre

English in Totnes
Totnes. Regne Unit
Totnes és principalment coneguda per la seva cultura alternativa i el seu ambient bohemi. Aquí hi trobaràs botigues de tota mena, cafeteries, restaurants... i a
només 10 minuts de la costa. Al costat de l'escola hi trobem la Market Square amb mercat cada divendres i dissabte durant tot l'any.
L'escola, fundada fa més de 30 anys, està situada al centre de Totnes en un preciós edifici històric construït al segle XVI. De fet, una de les aules està
ubicada al centre de la torre del rellotge al carrer principal de Totnes.

Instal·lacions
Ubicada al centre de la ciutat
7 aules
Accés a Internet i Wi-Fi
Servei de biblioteca i préstec de llibres i iPads
Sala comuna amb gran pantalla de televisor i taula de billar
Zona de descans exterior

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, hi ha una gran oferta de cafeteries i botigues al voltant de l'escola, on podràs comprar menjar.

Gate House, 2 High Street, Devon, TQ9 5RZ, Regne Unit
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Allotjament
Familia MP - Adults
Viure en una família amfitriona durant el curs és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer les costums angleses.
A Totnes, totes les famílies amfitriones viuen a poca distància a peu del centre i l'escola. L'allotjament és en règim d'habitació individual amb mitja pensió
(esmorzar i sopar) de dilluns a diumenge.
El preu de l'allotjament en família inclou el següent:
Habitacions individuals amb bany compartit
Règim de mitja pensió - Esmorzar i sopar
Habitació totalment equipada
Roba de llit i tovallola
Una bugada a la setmana
Wi-Fi en cas que la casa en disposi
Cal tenir en compte:
L'allotjament en família és de dissabte a dissabte o bé de diumenge a diumenge
Els estudiants menors de 18 anys tenen una normativa especial.

Família SC - Adults
El preu de l'allotjament en família SC inclou el següent:
Habitacions individuals amb bany compartit
Règim de self catering. Sense àpats amb accés a una cuina equipada
Habitació totalment equipada
Roba de llit i tovallola
Una bugada a la setmana
Wi-Fi en cas que la casa en disposi

Cal tenir en compte:
L'allotjament en família SC és de dissabte a dissabte o bé de diumenge a diumenge
Únicament estudiants majors de 18 anys.

Activitats
Activitats
L'escola de Totnes t'ofereix un programa social d'activitats lúdiques 3 dies a la setmana, algunes de pagament i altres de gratuïtes. Són totalment opcionals
però solen ser una bona manera de practicar anglès amb els companys de l'escola i amb l'staff anglès.
Passeig per Dartington Hall i els Jardins d'Ashprington, a la vora del riu Dart.
Esports com ara criquet, bàdminton, surf.
Activitats de nit: karaoke, nits de Jazz, festes internacionals, Nit de Pubs.

Excursions
Excursió a la catedral d'Exeter (opcional i amb un cost addicional de 12 GBP aprox)
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Familia
Familia

Fotos

