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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Home Teacher

Home Teacher al Regne Unit
Regne Unit




+ 18 anys
Anglès
Familia

Programa
El curs de Home Teacher al Regne Unit és una autèntica immersió de classes particulars adaptades a les teves necessitats específiques i sense contacte
amb altres estudiants. Ofereix la possibilitat de combinar les teves classes amb excursions culturals i activitats d'oci.
El curs de Home Teacher al Regne Unit ofereix la possibilitat d'estudiar un programa d'anglès a mida. El teu professor particular dissenyarà el contingut en
funció del teu nivell de coneixement, les teves necessitats lingüístiques i els teus objectius, ja siguin per estudis, per un examen oficial, la feina o simplement
per oci.
Curs: Es pot optar entre 15, 20, 25 o 30 hores de classes particulars de dilluns a divendres. Les classes tenen una durada de 60 minuts.
Durada del programa: determinada per l'alumne, en funció de les seves necessitats. Mínim 1 setmana.
Dates d'inici: les classes comencen en dilluns. També existeix la possibilitat de realitzar el curs amb un amic amb el mateix nivell d'anglès. Consultaho a l'oficina.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 15

Centre

Home Teacher UK
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Ciutats diverses (Anglaterra i Escòcia). Regne Unit
El millor sistema per aprendre un idioma és, sense cap mena de dubte, estudiar i viure a casa del professor. Els professors són curosament seleccionats per
la seva experiència i professionalitat. Els nostres coordinadors estan especialitzats en trobar y triar l'amfitrió i professor ideal en funció de l'edat, els
interessos, les necessitats lingüístiques i el perfil de l'estudiant per tal de garantir l'èxit del curs.
La majoria dels nostres professors es troben a la regió de Kent, Sussex, Suffolk, Norfolk o Essex. Si el que vols és combinar l'experiència de viure a casa del
professor amb tota la oferta cultural de les ciutats, també pots anar a Londres, Bath, Brighton, Cambridge, Liverpool o Manchester.
Els cursos de Home Teacher són programes d'immersió dissenyats per què puguis submergir-te en la llengua i progressis ràpidament en el teu aprenentatge.
El fet de viure a la mateixa casa del professor t'ajudarà a practicar constantment l'idioma, no només durant les classes sino també amb la convivència dia rere
dia, el que garantirà que el teu progrés d'aprenentatge sigui ràpid i continu.

Allotjament
Familia A Casa Del Professor - Pensió Completa
L'allotjament és a la mateixa casa del professor que imparteix les classes particulars. Els professors amﬁtrions són escollits per la seva capacitat per fer-te
sentir totalment com a casa, pel seu entusiasme i per la seva experiència amb les classes one to one.
L'edat, perfil, necessitats lingüístiques, interessos o altres requisits de l'estudiant són tinguts en compte a l'hora d'escollir el professor adequat.
Totes les cases són seleccionades prèviament i es troben en perfecte estat, oferint un agradable allotjament a l'estudiant. Els dormitoris són individuals amb
bany compartit*.
A més, hi ha un coordinador local que s'ha d'assegurar que l'estudiant es trobi còmode i resoldre qualsevol incidència o qüestió que es plantegi.
El règim és de pensió completa, amb esmorzar, dinar i sopar inclosos diàriament.
*Opció de bany privat amb un sumplement. Per a més informació, veure la pestanya extres.

Activitats
Activitats
Aquest programa pretén que l'alumne participi de la vida normal de la família després de les classes. És interessant que abans de la teva arribada escriguis
una carta de presentació al teu professor on indiquis els teus interessos i aficions per ajudar-lo a preparar les classes y les possibles activitats.
Existeix una sèrie d'opinions amb cost addicional que permetrà, a aquells estudiants que ho vulguin, gaudir encara més de la seva experiència a l'estranger,
tot combinant les sessions d'idioma amb altres activitats:
City Plus
Coneix la ciutat amb el teu professor afegint tres excursions de mitja jornada. Comporta un suplement setmanal i inclou les despeses de transport. No inclou
les entrades per l'estudiant ni l'acompanyant, si s'escau.
City Experience

Home Teacher en Reino Unido | 3 de 4

Visita d'un dia complet a una ciutat d'interès, propera al lloc on estàs fent el programa. Comporta un suplement setmanal i inclou despeses de transport. No
inclou les entrades per l'estudiant ni l'acompanyant, si s'escau. Disponible en tots els destins.
Hobby Plus
Permet als estudiants gaudir del seu hobby durant l'estada. Comporta un suplement per setmana.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Bany privat
Opció disponible per a tots aquells estudiants que vulguin disposar de bany d'ús privat a casa del professor.
140,00 GBP / Setmana
Hobby Plus
Amb aquesta opció, els estudiants poden combinar les classes d'idioma amb una activitat o afició durant l'estada a l'estranger. Els hobbies disponibles són:
hípica, tennis, gold, vela, natació, dansa, classes de cuina, dibuix o pintura.
75,00 GBP / Setmana
City Experience
Si el teu professor viu a prop d'una ciutat important i t'agradaria descbrir-la durant la teva estada al Regne Unit, aquesta opció inclou una visita de dia complet
amb el teu professor o un membre adult de la família a la ciutat i les despeses de trasllat pels dos.
200,00 GBP / Setmana
City Plus Option
Disponible per tots els participants que hagin triat una ciutat com a destí. El participant tindrà tres sortides de mig dia amb el professor o un adult de la família
per conèixer tres llocs d'interès dins la ciutat (teatres, concerts, museus, galeries, etc.) Aquesta opció inclou les despeses de trasllat del participant i
l'acompanyant però no les despeses derivades de les activitats escollides, que haurà d'abonar l'estudiant i haurà d'incloure les despeses de l'acompanyant.
240,00 GBP / Setmana
Trasllat aeroport Londres
80,00 GBP
Trasllat a l'aeroport (Heathrow, Gatwick, City)
150,00 GBP
Traslado Aeropuerto (Stanstead) Para región de Essex
100,00 GBP
Transfer Aeropuerto Edinburgo
50,00 GBP
Examination Preparation
75,00 GBP / Setmana
Traslado Aeropuerto (Heathrow, Gatwick, London City) para región Essex
160,00 GBP
Registration fee
50,00 GBP

Fotos

