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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès estàndard EC Nova York - 15 hores
Estats Units






+16 anys
Anglès
Familia
Residència
Apartament

Programa
Curs ideal per millorar el teu nivell d'anglès, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar en quin nivell comencis.
El curs d'anglès estàndard d'EC Nova York és un programa de 20 sessions a la setmana (15 hores). Les classes s'alternen en horari de matí (09-12.15h) i
tarda (14.45-18h) cada dia.
Classes: 20 sessions setmanes
Durada mínima: 1 setmana
Durada de classes: 45 minuts
Grups: màx. 14 estudiants
Contingut: Anglès general (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
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
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Materials autèntics (Premsa, pel·lícules, música, Internet...)

Idioma requerit: Anglès
Número de sessions d'idioma: 20

Timetable
 timetable-usapdf.pdf

 Internet disponible

Centre

EC Nova York
Nova York. Estats Units
Nova York és una ciutat que no necessita presentació: Central Park, Wall Street, Broadway, etc. Els seus habitants són de diversos llocs del món, de forma
que la ciutat mescla de cultures. colors i sons. No hi ha una altra ciutat com aqesta en els Estats Units o al món.
L'escola EC Nova York és un espai contemporani al cor de Times Square. Possiblement sigui l'escola més cèntrica de la ciutat. Amb vistes a les famoses
valles publicitàries, teatres i carrers plens de taxis grocs, l'escola està a tan sols uns pocs blocs de les botigues de fama mundial a la 5ª avinguda, l'Empire
State Building i molt més.
EC té escoles a la majoria de països angloparlants, sempre en ciutats increïbles i ubicacions immillorables. Els centres són moderns, còmodes, amb molta
llum natural i les últimes tecnologies. Els estudiants provenen de més de 140 països de tot el món i el personal altament qualificat farà que l'aprenentatge i
l'estada a l'estranger sigui una gran experiència.

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.
16 Aules modernes i totalment equipades
Sala amb 23 ordinadors amb accés a Internet
Wi-FI a tot el centre
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.

1450 Broadway, 14th Floor, New York 10018 , USA
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Allotjament
Família - Allotjament I Esmorzar
Viure en una família amfitriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer costums angleses. Les famílies
poden ser de diversos orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies situades a una distància màxima de 45 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Allotjament i esmorzar
Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
Cal tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és en dissabte.
Pot haver-hi més estudiants de diferents nacionalitats a casa de la família
Edat mínima: 16 anys.

Residència 92Y Self-Càtering
La residència 92Y està situada a l'Upper East Side, un dels millors barris de Nova York, a només tres illes de Central Park, el museu Mile i molts altres tresors
de la ciutat. Els estudiants poden explorar fàcilment reconeguts museus de Nova York, incloent el Metropolitan Museum of Art i el Guggenheim, passar temps
a Central Park, gaudir de cafès i restaurants propers i aventurar-se en altres barris interessants usant metro i línies d'autobus, convenientment situat a poca
distància de la residència.
Els estudiants es trobaran a pocs minuts de restaurants locals, bancs, farmàcies i botigues. Hi ha un supermercat a l'altra banda del carrer. El Upper East
Side és coneguda per la seva varietat de restaurants. L'escola EC Nova York està a tan sols 25 minuts de la residència en transport públic.
La residència inclou:
Habitacions individuals amb bany compartit
Roba de llit
Cuina comuna
Seguretat 24 hores
Servei de neteja (un cop a la setmana)
Bugaderia
Centre de fitness
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A tenir en compte:
El dia d'arribada pot ser en dissabte o diumenge
Residència recomanada per a adults de 18 a 25 anys
Edat mínima: 18 anys

Residencia Standard New Yorker, Habitación Individual, Baño Individual, Self Catering
Residencia Standard New Yorker. Habitacion Doble. Baño Individual. Self-Catering
Comfort 1760 Summer Residence. Hab. Doble Con Baño Privado
Apartamento Comfort Brooklyn Co-Living - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
Apartamento Comfort Brooklyn Co-Living - Habitación Individual, Baño Compartido , Self-Catering
Standard Homestay (Single Room, Shared Bathroom, Half Board)
Superior Wall Street Apartments - Single, Ensuite Bathroom, Self-Catering
Superior Wall Street Apartments - Single, Shared Bathroom, Self-Catering

Activitats
Activitats
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.
Visites al Bronx Zoo
Espectacle de Broadway
Anar de compres per la Cinquena Avinguda
Picnic a Central Park
Museu Metropolità d'Art
NYC Philarmonic a Central Park
Yoga a Bryant Park
Film Festival a Bryant Park
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.
Washington DC
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Philadelphia
Brooklyn Bridge
Rockefeller Center
Roosevelt Island tour
Boston
Statue of Liberty
Les excursions solen suposar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Transfer aeropuerto
180,00 USD
Lección uno a uno
Mínimo 2 lecciones
95,00 USD
ENGLISH IN ACTION (4 setmanas)
Curso complementario después de 4 semanas de General Engish o Intensive English, en el cual se hacen una practicas no remuneradas durante 4 o 8
semanas.
700,00 USD
ENGLISH IN ACTION (8 setmanas)
Curso complementario después de 4 semanas de General Engish o Intensive English, en el cual se hacen una practicas no remuneradas durante 4 o 8
semanas.
900,00 USD
Dancing - 5 lessons
120,00 USD / Setmana

Fotos

