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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès EC San Francisco
Estats Units





+16 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs ideal per millorar el teu nivell d'anglès, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar en quin nivell comences.
El curs d'anglès estàndard d'EC San Francisco és un programa de 20 sessions a la setmana (15 hores). Les classes s'alternen en horari de matí (0912.15h) 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-usapdf.pdf

 Internet disponible

Centre

EC San Francisco
California. Estats Units
San Francisco és una ciutat acolorida, creativa, oberta al mar. Sovint excèntrica, encara que encantadora, aquest vibrant destí té molt a oferir, des dels seus
barris eclèctics i el seu impressionant entorn al seu meravellós marisc i arquitectura.
L'escola d'EC San Francisco està situada al cor de la ciutat el Downtown, al costat de Market Street i molt a prop de Union Square. Hi ha disponible una
cafeteria magnífica a la planta baixa.
EC té escoles a la majoria de països angloparlants, sempre en ciutats increïbles i la localització 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.
15 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
Cafeteria amb menjar a preu molt assequible
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 més comptes amb una àmplia oferta de cafès,
restaurants i botigues al voltant on podràs comprar menjar.

100 Montgomery, 18th Floor, San Francisco, California 94104, 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 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 màxima d'entre 45 i 60 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Roba de llit
Accés a Internet
Una bugada a la setmana
A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és el dissabte.
Edat mínima: 16 anys

Residencia The Monastery
Originalment un monestir budista, aquesta residència renovada el 2013 ofereix l'oportunitat única per viure amb estudiants graduats nord-americans en un
dels barris més populars de la ciutat per als joves professionals. Situat al cor de San Francisco, els estudiants estaran a pocs minuts de distància de moltes
de les atraccions més desitjades de la ciutat incloent el parc Golden Gate Alcatraz o Union Square. Els estudiants tindran accés a múltiples cuines, una sala
d'estudiants relaxant on destaca un magnífic mural per encàrrec d'un artista local.
La residència està a una distància de 15 minuts amb transport públic del centre EC Sant Francesc i inclou:
Habitació individual amb bany privat
Cuina compartida
Roba de llit
Wifi gratuït
Sala d'estar comuna
Servei de neteja
Bugaderia amb rentadora i assecadora que funcionen amb monedes
A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és el dissabte
Dipòsit reemborsable de $300.
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Edat mínima: 18 anys

Família - Mitja Pensió
Viu amb una família en règim de mitja pensió. És una inmersió lingüística assegurada.

Residència The Monroe, Habitació Individual I Mitja Pensió
FAMÍLIA HD - MEDIA PENSIÓN
CONFORT COLUMBUS RESIDENCE - HD - SC
Una residencia / hotel histórico recientemente renovado muy cerca de EC, que atiende a estudiantes internacionales y
otros que buscan alojamiento económico más largo en San Francisco. Si bien el edificio tiene más de 100 años de
antigüedad, se ha renovado con baños nuevos, una nueva cocina compartida, comedor y sala de TV. Un gran
lavadero completa los espacios públicos.
Ubicado en el histórico Jackson Square, cerca de North Beach, Chinatown, el Ferry Building, el distrito financiero y
Fisherman's Wharf.

CONFORT COLUMBUS RESIDENCE - HI - SC
Una residencia / hotel histórico recientemente renovado muy cerca de EC, que atiende a estudiantes internacionales y
otros que buscan alojamiento económico más largo en San Francisco. Si bien el edificio tiene más de 100 años de
antigüedad, se ha renovado con baños nuevos, una nueva cocina compartida, comedor y sala de TV. Un gran
lavadero completa los espacios públicos.
Ubicado en el histórico Jackson Square, cerca de North Beach, Chinatown, el Ferry Building, el distrito financiero y
Fisherman's Wharf.

STANDARD THE MONROE APARTHOTEL - HD - MEDIA PENSIÓN
The Monroe, un edificio victoriano clásico construido en 1906, está ubicado en una zona residencial llamada Pacific
Heights, en una calle tranquila con edificios de apartamentos y casas, a solo minutos del distrito central de negocios
en autobús. Habitaciones individuales y dobles están disponibles con baños compartidos. Cada habitación está
equipada con un escritorio, una cómoda, un armario, Wi-Fi y un televisor.
Ubicado en el pintoresco Pacific Heights, lleno de árboles, la amigable residencia Monroe se encuentra a pocos
segundos de las inmejorables vistas del puente Golden Gate, la bahía de San Francisco y Alcatraz. The Monroe se
encuentra a pasos de la parada de autobús y a una cuadra de la línea del teleférico, que pasa por Chinatown en un
agradable viaje de diez minutos a los distritos comerciales y de negocios del centro.
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Activitats
Activitats
L'escola ofereix una 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
Golf a Golden Gate Park
Karaoke
Activitats esportives
Nit de cinema
Ruta en bicicleta pel Golden Gate
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.
Golden Gate Bridge
Visit Alcatraz
Fisherman 's Wharf
Coit Tower
Los Angeles
Parc Nacional de Yosemite
Walking tour
Haight-Ashbury
Les excursions acostumen a implicar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
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

Fotos

