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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu Global School of English
Edinburgh
Regne Unit





+16
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs intensiu ideal per millorar el teu nivell d'anglès de forma més ràpida, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar en
quin nivell comences.
El curs d'anglès intensiu de Global School of English Edinburgh és un programa de 30 sessions a la setmana (22,5 hores). Les classes s'alternen en horari
de matí (09-12.15h) cada dia, com en un curs estàndard de 15 hores, i s'afegeixen les assignatures optatives (7,5 hores) de 13:15-14:15.
Classes: 30 sessions setmanals
Durada mínima: 2 setmanes
Durada de classes: 60 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
Millora del 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

 Internet disponible

Centre

Global School of English, Edimburg
Edimburg. Regne Unit
Edimburg és la capital d'Escòcia. Una ciutat excitant, cosmopolita, que ofereix nombroses atraccions per als seus visitants (incloent museus, galeries d'art i
edificis d'interès històric). Com a ciutat universitària que és, alberga nombrosos estudiants i ofereix una magnífica vida social. Edimburg és a més la seu del
Festival d'Edimburg i rep visites de milers de persones cada any.
L'escola pertany a una família. Es va fundar el 2010 i ràpidament ha obtingut una gran reputació a la ciutat per proporcionar cursos d'anglès d'alt nivell en un
ambient relaxat i de benvinguda, en ple centre d'Edimburg.
L'escola està en la part alta d'un edifici que data del segle XVIII al centre històric, la qual cosa permet gaudir amb facilitat de la quantitat d'activitats que
ofereix aquesta meravellosa ciutat, tant a nivell artístic, com musical, gastronòmic, esportiu i històric . Es troba a tan sols 10 minuts caminant de l'estació de
tren de Waverley.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, aules perfectament equipades i il·luminades.
8 aules espaioses i lluminoses totalment equipades amb Smart TV i iPads
Accés a Internet i correu electrònic de forma gratuïta
Wifi
Biblioteca
Diaris i revistes gratis
Sala comú
Club de conversa gratuït setmanalment

Àpats
Els àpats depenen del pla 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.

Wemyss House, 45 Frederick Street, Edinburgh EH2 1EP.
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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 d'allotjaments a aquestes famílies situades a una distància màxima de 45 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Esmorzar i sopar per a la modalitat de mitja pensió
Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
A tenir en compte:
El dia d'arribada és el dissabte i sortida és el diumenge.
Hi pot haver més estudiants de diferents nacionalitats a casa de la família.
Edat mínima: 16 anys

Residència Wellgate - Self-Catering
Per a aquells estudiants que volen viure d'una manera més independent, en un ambient internacional. La residència està situada al costat de la Royal Mile, al
casc antic d'Edimburg. Ofereix un allotjament net, còmode i modern situat a 20 minuts a peu de l'escola.
Habitacions individuals amb bany privat.
Cuina i sales comunes amb TV i futbolí
màquines expenedores
bugaderia
Wifi a les habitacions.
Roba de llit i tovalloles
A tenir en compte:
El dia d'arribada és diumenge i la sortida el diumenge
Edat mínima: 18 anys
Disponible septembre a juny
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Residència McDonald Road (Estiu)
Per a aquells estudiants que volen viure d'una manera més independent, en un ambient internacional. La residència està situada a 10 minuts del centre
d'Edimburg i 25 minuts de l'escola. Ofereix un allotjament net, còmode i modern.
Habitacions individuals amb cambra de bany privada
Cuina i sales comunes amb TV / DVD / billars
Màquines expenedores
Bugaderia
Wifi a les habitacions
Roba de llit i tovalloles
A tenir en compte:
El dia d'arribada és diumenge i la sortida el diumenge
Edat mínima: 18 anys
Disponible juliol i agost

Família, Habitació Individual, Esmorzar

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.

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
The Botanic Gardens
Arthur 's Seat
The Writers 'Museum
The National Museum of Scotland
Calton Hill
Georgian House
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

