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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu CES Dublín
Irlanda





+16 anys
Anglès
Residència
Familia

Programa
Curs ideal per millorar el teu anglès amb 26 classes setmanals mentre gaudeixes de la ciutat de Dublín.
El curs intensiu d'anglès general és adequat pels estudiants que desitgen maximitzar el treball realitzat en el curs estàndar per tal de progressar el més
ràpid possible.
Característiques del curs:
Classes: 26 liçons setmanals
Durada mínima: 2 setmanes
De dilluns a divendres de 9 a 13 i de dimarts a dijous de 14:10 a 16h
Durada de les classes: 55 minuts.
Grups: màxim 14 estudiants.
Contingut: anglès general
Els estudiants treballaran per millorar les habilitats involucrades en parlar, escoltar, llegir i escriure per així millorar la seva comprensió i comunicació.
Treballaran en els seus coneixements lingüístics, millorant el seu vocabulari i aprofundint en la comprensió de la gramàtica i l'estructura de l'anglès. Els
cursos són comunicatius i basats en tasques, utilitzant la tecnologia més actualitzada i materials autèntics.
Les classes del matí segueixen el mateix programa que el curs estàndard. Les 3 de la tarda estan enfocades en millorar les habilitats de parla dels
estudiants. En aquestes els estudiants tenen l'oportunitat de millorar la seva competència comunicativa a través de discussions, debats d'actualitat, materials
autèntics i recursos audiovisuals.

Idioma requerit: Anglès
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Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 26

 Internet disponible

Centre

CES DUBLIN (Centre of English Studies)
Dublín. Irlanda
Dublín és una ciutat cosmopolita amb una agitada vida social, amb zones tan actives com Temple bar i Latin Quarter. Una ciutat per a tots els gustos que
aglutina tradició i modernitat a parts iguals, indrets històrics i diversió. I tot això sense oblidar la famosa hospitalitat dublinesa.
L'escola està ubicada al cor de la ciutat, al carrer del Trinity College i el castell de Dublín. Consta de dos ediﬁcis a un minut de distància de separació entre si.
L'escola està envoltada de restaurants, botigues i moltes atraccions culturals (The National Art Gallery, St Patricks Cathedral, Temple Bar, etc estan a uns
pocs minuts a peu).

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, aules perfectament equipades i il·luminades.
3 edificis històrics amb 40 aules perfectament equipades.
2 sales d'ordinadors amb accés a Internet.
Laboratori multimèdia
Punts d'accés Wi-Fi per portàtils
Biblioteca i sala d'estudi.
Sala de jocs.
2 terrats amb jardins.
Cafeteria
Zona d'oci amb TV de plasma.

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, tindràs a mà una gran oferta de cafeteries i botigues a prop on podràs comprar menjar.

31 Dame Street, Dublin 2.
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Allotjament
Residencia Crestifeld/Auburn House, Self-Catering, Hab. Indiv.
La residència es troba a la zona de Whitehall, una zona residencial molt ben comunicada amb el centre amb autobús (a uns 4 km del centre). La majoria de
les habitacions són individuals amb bany privat, encara que hi ha algunes amb bany compartit.
El preu inclou:
Una habitació completament moblada amb TV, espai d'estudi i roba de llit neta.
Una cuina compartida equipada amb tot l'essencial (Els menjars són per compte de l'estudiant).
Una sala comuna compartida amb TV i reproductor de DVD
Una zona exterior amb jardí i pati
Wifi
Instal·lacions de bugaderia
Neteja setmanal de l'habitació que inclou roba de llit i tovalloles netes.

Dipòsit:
Es cobrarà un dipòsit reemborsable de 250 € (per cobrir qualsevol possible dany a la propietat) a l'arribada dels estudiants a l'escola. El dipòsit de seguretat
es reemborsarà a la sortida, si la propietat es retorna neta, ordenada i en bon estat. L'allotjament s'ha de deixar en les mateixes condicions que es trobava a
l'arribada.
L'entrada a la residència ha de ser en diumenge i la sortida en dissabte.

Família Mitja Pensió Habitació Individual
Viure amb una família amﬁtriona durant el teu curs d'anglès és una de les millors opcions per practicar l'idioma i conèixer els costums del país. Les famílies
amfitriones viuen a Dublin i als voltants, la majoria estan en barris tranquils de la perifèria, a uns 30-40 minuts de l'escola en transport públic.
El preu de l'allotjament en família inclou:
Habitació individual amb mitja pensió (esmorzar i sopar) de dilluns a divendres
Pensió completa els caps de setmana
Bany compartit.

A tenir en compte:
L'entrada ha de ser en diumenge i la sortida en dissabte.
La roba de llit està inclosa però hauràs de portar les teves tovalloles

Residència LIV Dublin
Situat al cor de la ciutat de Dublín, LIV Dublin ofereix als estudiants un allotjament amb molt d'estil. Disponible tot l'any.
Aquesta fantàstica residència està a només 20 minuts a peu de l'escola per a adults CES Dublin, així com del Castell de Dublín, Trinity College i Temple Bar.
Si et ve de gust dormir una mica més al matí, puja a un dels
molts autobusos amb destinació al centre de la ciutat des de la porta de la residència a Thomas Street.
Les habitacions suite compten amb un petit llit doble, un modern bany, espai per a emmagatzemar i un saló / cuina / menjador compartit ben equipats. Hi ha
5 habitacions per apartament.
El preu inclou:
Una habitació completament moblada amb espai d'estudi i roba de llit neta
Una cuina compartida equipada amb tot l'essencial
Jardí
Una sala comuna compartida
Banda ampla ultraràpida i Wi-Fi
Gimnàs
Instal·lacions de bugaderia
Aparcament de bicicletes
Manteniment, suport i seguretat les 24 hores del dia
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Activitats
Activitats
L'escola ofereix un extens programa d'activitats de tarda i de nit que t'ajudaran a fer nous amics i amigues i gaudir del teu temps lliure des del primer dia.
Algunes activitats són gratuïtes i d'altres poden suposar un cost addicional.
Visites a museus i galeries
Irish Pub Night
Tarde de cinema
Història i passeig per la natura
Classes de ball i cant
Activitats esportives
Discoteca
Barbacoes

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès com per exemple:
Kilkenny
Powerscour
Glendaloght
Les excursions acostumen a implicar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Airport Transfer 75,00 EUR
Registration Fee
75,00 EUR
Accommodation Placement Fee
75,00 EUR

Fotos

