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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs estàndard d'anglès Galway Cultural Institute
Irlanda






+ 18 anys
Anglès
Familia
Apartament
Residència

Programa
Curs d'anglès ideal per millorar el teu nivell d'anglès, guanyar conﬁança i ﬂuïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar el nivell a el qual
comences.
Estaràs en classes multinacionals amb estudiants de tot el món i en el teu nivell correcte. Els cursos d'anglès general s'adapten a tothom.
El curs d'anglès estàndard de Galway Cultural Institute 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: 2 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

Curso estándar de inglés Galway Cultural Institute | 2 de 5

Millorar el 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: 20

 Internet disponible

Centre

Galway Cultural Institute
Galway. Irlanda
Galway és la ciutat més important de l'Oest d'Irlanda i la millor base turística si volem visitar-la. És una ciutat petita, però molt viva: anteriorment un llogaret de
pescadors, una ciutat moderna, jove i universitària en l'actualitat, amb un gran ambient nocturn i comercial i molt a prop d'alguns dels paratges naturals més
bells d'Irlanda.
L'escola Galway Cultural Institute, creada el 1989, és una de les millors escoles a Irlanda per aprendre anglès. Situada davant del mar Atlantico, rep
estudiants de més de 30 països de tot el món i compta amb les millors instal·lacions i professors.

Instal·lacions
L'escola compta amb unes instal·lacions modernes i ben equipades:
30 aules espaioses i ben il·luminades
Pissarres interactives a totes les aules
Accés Wifi i 4G gratuït a tota l'escola
Aula d'informàtica amb accés a impressores
Àmplia biblioteca amb material virtual i convencional
Cafeteria i restaurant
Jadins amb les millors vistes a l'Atlàntic

Àpats
Els àpats dependran del pla 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 podrà comprar menjar.

Transport
La manera més fàcil d'arribar a Galway des de l'aeroport de Dublin, Shannon, Knock o Cork és amb autobús. És barat, regular i eficient.

GCI House, Salthill, Galway City, Co Galway
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Allotjament
Família Hab. Indiv. 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 angleses. Les famílies
poden ser de diversos orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
Tindràs habitació individual, mitja pensió entre setmana i pensió completa el cap de 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.

Apartament - Self Càtering
Allotjar-se en residència és un opció ideal per a tots aquells estudiants que vulguin més independència. Es tracta d'un apartament compartit amb altres
estudiants, En aquest apartaments situats a uns 20 minuts de l'escola, comptaras amb:
Habitació individual
Self-càtering
Cuina completament equipada
Modern y lluminós
Cal tenir en compte:
L'entrada i la sortida ha de ser en dissabte
Pot ser que comparteixis amb altres estudiants d'altres nacionalitats
Edat mínima 18 anys

Residencia En Suite
4* en suite.

Activitats
Activitats
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A més del teu curs d'anglès, 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
Pub night
Karaoke i sessions de jazz
Activitats esportives
Cinema
Teatre i musicals

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
Cliffs of Moher
Connemara
The Aran islands
Dublin
Westport
Sligo
Les excursions solen implicar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

