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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès EC Oxford
Regne Unit





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs ideal per a millorar el teu nivell d'anglés, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar en quin nivell comences.
El curs d'anglès estàndard d'EC Oxford 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 setmanals
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
Millora del temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
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Materials autèntics (premsa, pel·lícules, música, internet ...)

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

Timetable
 timetable-ukpdfpdf.pdf

 Internet disponible

Centre

EC Oxford
Oxford. Regne Unit
Oxford és coneguda arreu del món com una ciutat universitària i la llar de la Universitat d'Oxford, la universitat més antiga en el món de parla anglesa. A més
de bells col·legis i museus de la universitat d'Oxford, la ciutat ofereix una interessant selecció de restaurants, botigues de cafès i d'entreteniment.
L'escola EC Oxford és a prop de les atraccions més importants de la ciutat com Covered Market, Bodleian Library i el Museum of History and Science i a tan
sols uns minuts a peu de l'estació de tren.
EC té escoles a la majoria de països angloparlant, sempre en ciutats increïbles i localitzacions immillorables. Els seus centres són moderns, còmodes, amb
molta llum natural i les últimes tecnologies. Els estudiants procedeixen de més de 140 països de tot el món i el seu personal altament qualificat farà del teu
aprenentatge i estada a l'estranger, una gran experiència.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, aules perfectament equipades i il·luminades. Aquesta moderna escola compta a més amb una estupenda cafeteria.
17 Aules modernes i totalment equipades
Sales d'ordinadors amb WIFI gratuït
Gran biblioteca i centre d'estudis
Sales comuns per a estudiants amb TV i DVD
Pissarres digitals a totes les aules
Ampli programa social d'activitats i excursions.

Àpats
Els àpats depenen del plà contractat. En tot cas, tindràs a la teva disposició una gran cafeteria moderna i a més comptes amb una àmplia oferta de cafès,
restaurants i botigues al voltant on podràs comprar menjar.

Threeways House, Gloucester Green, Oxford, OX1 2BT, UK
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Allotjament
Família - Habitació Individual, 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 situades a una distància d'entre 30 i 45 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
Rentadora disponible (Una bugada a la setmana)

A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és el dissabte
Hi pot haver més estudiants de diferents nacionalitats a casa de la família
Edat mínima: 16 anys

Residencia Slade Park - Habitació Individual, Bany Privat, Self-Catering (Residència D'estiu)
Slade Park és una residència mixta amb diversos pisos de 4, 5 o 6 habitacions individuals amb bany compartit. Viure a la residència d'Oxford et permetrà
passar el màxim temps possible amb els teus companys de classe i sobretot participar en un ampli programa d'activitats esportives i de lleure. A més, la
residència disposa d'una moderna cafeteria on fer un mos amb els teus companys.
La residència està situada a uns 2 minuts a peu de qualsevol transport públic i de botigues. El centre EC Oxford està a uns 30 minuts a peu des de la
residència.
El preu inclou:
Habitació individual amb bany privat
Cuina comuna
Roba de llit
Sala d'estar comuna
Wifi
Rentadora
Servei de neteja

Curso de inglés EC Oxford | 4 de 5

A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida ha de ser en dissabte.
NOMES DISPONIBLE A L'ESTIU
Edat mínima: 18 anys.

Residencia Comfort Alice House - Estudi Habitació Individual, Bany Privat, Self-Catering

Activitats
Activitats
L'escola ofereix un extens programa d'activitats de tarda i nit que t'ajudaran a fer nous amics i gaudir del temps lliure des del primer dia. Algunes d'aquestes
activitats són gratuïtes i altres poden suposar un cost addicional.
Visites a museus i galeries
Visites guiades a la ciutat i el museu botànic
Pub night
Karaoke
Activitats esportives
Cinema
Teatre i musicals
A més s'ofereixen algunes classes gratuïtes cada setmana per millorar aspectes com: la pronunciació, escriptura, conversa ...

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
Banys romans de Bath
Liverpool
Cambridge
Manchester
Thorpe Park
Cardiff
Les excursions acostumen a implicar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

