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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu Atlantic Galway
Irlanda





+18 anys
Anglès
Apartament
Familia

Programa
Curs intensiu ideal per millorar el teu nivell d'anglès, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar en quin nivell comences.
El curs d'anglès intensiu d'Atlantic Galway és un programa de 30 sessions a la setmana. Les classes s'alternen en horari de matí (09-12.15h) i 1' sessions
de tarda (13:30 a 15:00) cada dia.
Classes: 30 sessions setmanals
Durada mínima: 1 setmana
Nivells des de principiant fins avançat (A1 C2)
Grups: màx 15 estudiants
Contingut: Anglès General (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
Destreses:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Aquesta escola es caracteritza per:
Classes dinàmiques i creatives
Aprenentatge pràctic amb pair-work
Millora del temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
Materials autèntics (Premsa, pel·lícules, música, internet ...)
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Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 30

 Internet disponible

Centre

Atlantic Galway
Galway. Irlanda
Galway és la tercera ciutat d'Irlanda i una de les més boniques del país. Forma part de la ruta costanera de l'Atlàntic, constituïda per meravellosos penyasegats, ciutats i pobles vibrants, platges ocultes i badies llegendàries. Galway és ben coneguda per la seva energia, creativitat artística i ritmes contagiosos
que se senten al llarg de tot l'any amb un calendari ple de festivals i esdeveniments. Música, gastronomia, curses de cavalls, literatura...
Durant l'estiu, els seus carrers s'omplen de gent que assisteix als festivals que se celebren per tota la ciutat.
L'escola està ubicada al centre de la ciutat de Galway a un curta distància a peu de botigues, hotels, restaurants, estació d'autobusos i altres serveis.

Instal·lacions
L'escola de Galway compta amb:
40 aules dissenyades específicament, perfectament il·luminades i equipades amb l'última tecnologia.
25 aules a l'edifici Fairgreen i 15 a l'edifici Geata Na Cathrach.
Accés gratuït Wi-Fi a tota l'escola i ordinadors disponibles per a tots els estudiants.
Sala d'estudi.
Cafeteria.
Terrassa al terrat.
Es tracta d'una escola moderna, feta a mida i forma part dels centres examinadors de Cambridge amb tota l'equipació necessària.

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En tot cas, tindràs a la teva disposició una cafeteria moderna i a més comptes amb una àmplia oferta de cafès,
restaurants i botigues al voltant.

Fairgreen House, Fairgreen Road Galway, H91 AXK8, Irlanda
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Allotjament
Apartament, Self Catering, Hab. Indiv.
Els pisos compartits són l'opció més econòmica, ideal per persones independents però que volen estar en contacte amb altres estudiants. Estan situats al
centre de la ciutat a uns 15-20 minuts a peu de l'escola. Els apartaments són espaiosos, ben il·luminta si equipats amb tot el que és necessari.
El preu inclou:
Habitació individual o doble amb bany compartit
Cuina comuna completament equipada
Roba de llit
Sala d'estar
Wi-Fi
Rentadora
Cal tenir en compte:
El dia d'arribada ha de ser en dissabte o diumenge i el de sortida el dissabte.
Cal deixar un diposit el dia d'arribada.
Hi haurà estudiants de diferents nacionalitats.

Família Mitja Pensió (Curs D' Adults)
Oferim allotjament en casa amb famílies amfitriones locals amigables i acollidores cuidadosament seleccionades. Aquesta és una oportunitat excel·lent per
tal que els estudiants es submergeixin en la cultura irlandesa i millorir les seves habilitats per parlar anglès fora de l'aula.
Fem tot el possbile per tal d'ubicar als estudiants amb famílies amfitriones que estiguin el més aprop possible de l'escola de Galway. La distància del viatge a
l'escola és aproximadament de 15 a 20 minuts en transport públic.
L'allotjament és de mitja pensió de dilluns a divendres, i de pensió completa els dissabtes i diumenges.

Activitats
Activitats
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L'escola ofereix un extens programa d'activitats de tarda i de nit que t'ajudaran a fer nous amics i gaudir del temps lliure des del primer dia. Algunes
d'aquestes activitats són gratuïtes i d'altres poden suposar un cost addicional.
Alguns exemples d'activitats disponiles pels estudiants són:
Passeig a peu per Galway.
Lliçons addicionals d'anglès en àrees especialitzades, com ara vocabulari, entrevista de feina i preparació del CV, o expressions.
Classes de cultura irlandesa, música i esport.
Nits al pub.
Excursions de cap de setmana a llocs irlandesos famosos, com els penya-segats de Moher, Connemara, el castell de Bunratty i la Galeria Nacional.

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a diversos indrets d'interès. Les excursions acostumen implicar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Llibres i material
55,00 EUR

Fotos

