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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

Home Teacher Juniors UK
Regne Unit




+14 años
Anglès
Familia

 Acadèmic
Anglès 1to1.

Programa
El programa permet viure i estudiar a la vegada a casa d'un professor nadiu. És l'oportunitat perfecta per viure una immersió completa amb classes
particulars adaptades a les teves necessitats i sense altres estudiants, de manera que tindràs tota l'atenció d'un professional per a tu. Els estudiants menors
de 18 anys compten amb un programa de supervisió 24/7, on es combinen les classes particulars amb excursions de caràcter cultural i activitats enfocades a
l'oci. Aquest programa està disponible actualment a:
Comtats d'Anglaterra:
Kent ofereix una gran quantitat de castells històrics, catedrals, museus i ciutats medievals com Canterbury, jardins senyorials, exuberant camp verd, platges
de sorra daurada i és a poca distància de Londres.
Sussex ofereix ruïnes de castells normands històrics, zones rurals, petites flotes pesqueres locals i una gran quantitat de cultura a Brighton amb espectacles
del West End, festivals, galeries, museus, cinema i vida nocturna.
Suffolk i Norkfolk: Tant Norfolk com Suffolk ofereixen una riquesa d’història arqueològica amb troballes de l’edat de pedra, l’edat del bronze, l’edat del ferro i
enterraments de vaixells anglosaxons plens de tresors de fama mundial, castells històrics i belles costes.
Essex ofereix romàntiques ruïnes de castells, cases senyorials medievals, museus i ciutats històriques del mercat, un club nàutic real, boscos per fer
senderisme i també és a poca distància de Londres.
East Anglia comprèn Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire i el nord d'Essex, que ofereixen història arqueològica, zones rurals, llocs històrics i ciutats i pobles
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medievals.
Wiltshire i Dorset tenen una gran quantitat de llocs històrics i cercles de pedres, una costa juràsica plena de fòssils, belles platges de Dorset i costes
increïbles i pobles i ciutats concorregudes.
Yorkshire ofereix un bell paisatge amb valls verds de gran abast, amb històriques ciutats víkings, molts castells medievals i cases senyorials, platges de
sorra i estacions costaneres
Lancashire ofereix els famosos Blackpool Illuminations, platges de diversió i parcs temàtics, catedrals, cases senyorials històriques, castells, museus i bells
parcs

Comtats d'Escòcia:
Edimburg ofereix una gran riquesa de patrimoni històric, inclosos un castell, museus i cases senyorials, i molts festivals i esdeveniments, inclòs el famós
tatuatge militar d'Edimburg.
La ciutat medieval de Glasgow ho té tot: teatres, galeries de fama mundial, museus i una catedral. Els mercats fabulosos i les botigues úniques ofereixen
grans oportunitats de compra.
Les boniques Highlands d'Escòcia ofereixen fantàstiques oportunitats a l'aire lliure per practicar senderisme, ciclisme, equitació, pesca i molts altres esports.
La bella illa de Bute ofereix una experiència escocesa diferent amb un tast de la vida de l’illa, amb activitats a l’aire lliure i llocs històrics per explorar.
Ciutats del Regne Unit:
Londres és el lloc on el passat històric i el present vibrant cobren vida. Una barreja d'història, arquitectura innovadora i cultura ha creat una ciutat sorprenent i
en constant evolució.
Brighton és colorit, creatiu i vibrant amb espectacles, festivals, galeries, museus, cinema, vida nocturna, comèdia i teatre de West End. Una gran quantitat
d'experiències culturals en una ciutat.
Bath ofereix una experiència meravellosa i única amb una arquitectura impressionant, botigues i atraccions icòniques, des dels banys romans amb spa
natural fins a la famosa mitja lluna georgiana arquitectònica.
Liverpool està ple de cultura, patrimoni i creativitat amb ediﬁcis històrics, molls famosos plens d'història marítima, museus, música, ambient nocturn i
compres.
Cambridge ofereix una arquitectura universitària meravellosa, una gran quantitat d'història, museus i galeries d'art i experiències úniques de navegació al riu
Cam.
Manchester ofereix una experiència de ciutat cosmopolita amb botigues, museus, galeries d'art, arquitectura moderna i, per descomptat, futbol de classe
mundial.

Estudia i viu amb un professor nadiu
Aquest curs proposa viure i estudiar a casa d'un professor en un programa de classes d'anglès totalment a mida segons les necessitats i ritme dels alumnes.
El professor particular prepararà el contingut de les seves classes a partir dels coneixements de l'alumne, els aspectes en què hagi d'enfocar i les metes que
tingui, ja sigui per un tema acadèmic, laboral, de viatge o simple oci.
Curs: escull entre 15, 20, 25 o 30 hores de classes particulars d'anglès de dilluns a divendres.
Durada del programa: mínim una setmana. La durada total dependrà de les teves necessitats, consulta'ns i l’assessorarem.
Data d'inici: les classes comencen en dilluns, tot i que els estudiants han d'arribar com a molt tard el diumenge immediatament anterior a l'inici del curs. Hi
ha la possibilitat de realitzar aquest curs amb un amic del mateix nivell; consultar amb la nostra oficina o delegacions.

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

Home Teacher Juniors UK
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
Família 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 els nois i noies participin de la vida familiar y social del professor després de les classes. És interessant que abans de l'arribada
escriguis una carta de presentació al teu professor on indiquis els teus interessos i aficions per ajudar a preparar les activitats.
Important: Tots els estudiants que iniciin el programa sent menors de 18 anys han de contractar el servei de Supervisió 24/7 obligatòriament. Els
participants que vulguin fer el programa en una ciutat del Regne Unit, hauràn de contractar el servei de City Plus.
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Dates i Preus
Família a Casa del Professor - Pensió Completa

Família a Casa del Professor - Pensió Completa

entre el 02.01.2022 i el 25.12.2022

entre el 02.01.2022 i el 25.12.2022

1 web.Semanas
1.118,00 GBP

2 web.Semanas
2.078,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:

 15 Sessions d'idioma per setmana
 Allotjament en règim de pensió completa
 Certificat en acabar el curs

 15 Sessions d'idioma per setmana
 Allotjament en règim de pensió completa
 Certificat en acabar el curs

Família a Casa del Professor - Pensió Completa

Família a Casa del Professor - Pensió Completa

entre el 02.01.2022 i el 25.12.2022

entre el 02.01.2022 i el 25.12.2022

1 web.Semanas
1.216,00 GBP

2 web.Semanas
2.316,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:

 20 Sessions d'idioma per setmana
 Allotjament en règim de pensió completa
 Certificat en acabar el curs

 20 Sessions d'idioma per setmana
 Allotjament en règim de pensió completa
 Certificat en acabar el curs

Extres
City Plus
Inclou tres sortides a la ciutat acompanyat pel professor o un membre adult de la família per visitar un lloc d'interès (teatre, concert, etc.) triat per l'estudiant.
Incloses les despeses de transport per a estudiants i mestres. Els estudiants paguen les entrades tant per a ells com per a l'acompanyant.
Aquesta opció és obligatòria per als estudiants menors de 18 anys que vagin a Londres o altres ciutats al Regne Unit.
240,00 GBP / Setmana
Supervisió 24/7
Els estudiants menors de 18 anys hauran de sumar obligatòriament aquesta opció, que inclou 4 sortides, a les poblacions més petites o visites d'interès
cultural a la zona i el seu transport.
100,00 GBP / Setmana
Hobby Plus
Amb aquesta opció els estudians poden combinar les seves classes d'idioma amb una activitat o afició durant la seva estada a l'estranger. Els hobbies
disponibles són: hípica, tennis, golf, vela, natació, dansa, classes de cuina o dibuix i pintura.
75,00 GBP / Setmana
City Experience
Visita d'un dia complet a una ciutat d'interès acompanyat pel professor o un membre adult de la família. Inclou els costos de transport d'anada i tornada a la
ciutat escollida. Els estudiants pagaran qualsevol entrada tant per a ells com per a l'acompanyant.
200,00 GBP
Dieta especial
35,00 GBP / Setmana
Gestió matricula
50,00 GBP
Transfer London to Kent or Sussex
(Heathrow, Gatwick and City Airports and St. Pancras International) - Stansted supplement of 10 GBP
150,00 GBP
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Fotos

