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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu Cork English College
Irlanda





+17 anys
Anglès
Familia
Apartament

Programa
Si vols aprendre anglès de forma més ràpida, aquest curs està dissenyat per a tu!
Els cursos d'anglès a Cork English College se centren en la comunicació i fan èmfasi en la gramàtica, vocabulari, pronuncia i habilitats orals, d'escruptura i
lectura. Els grups són reduits (de 6 a 8 alumnes) per poder obtenir una major atenció del professor. La durada de les sessions d'anglès és d'1 hora.
Després de les classes, Cork English College t'ofereix una varietat d'activitats socioculturals i esportives per millorar el teu anglès de forma més divertida.
Les classes són en horari de matí (de 9 a 12:00h) de dilluns a divendres, mentre que de dilluns a dijous les classes de tarda estaràn enfocades a temes més
específics.

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

 Internet disponible

Centre
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Cork
Cork. Irlanda
Cork English College és una organització reconeguda per ACELS, qui s'encarrega d'avalar els serveis de qualitat i les qualiﬁcacions d'Irlanda en
l'ensenyament de la llengua anglesa. A més, és un centre examinador autoritzat d'examens reconeguts a nivell internacional: Cambridge, ESOL, IELTS,
TOEIC, BULATS, TOLES i Trinity College London.
Els professors de Cork English College són graduats i capacitats per ensenyar anglès com a llengua estrangera i amb capacitat d'aproﬁtar el curs adaptant-lo
a els diversos interessos i objectius particulars que tinguis.

Instal·lacions
Aules àmplies i equipades
Wi-Fi
Centre d'estudis (supervisats)
Bibllioteca
Sala multimèdia
Excel·lents instal·lacions
Cafeteria
Recepció

Àpats
Els estudiants d'entre 16 i 19 anys que participin en els cursos d'estiu per Young adults, tenen pensió completa.
Pels adults, segons el pla que tinguis contractat, podràs comptar amb dos àpats al dia (esmorzar i sopar), només l'esmorzar o cap d'ells. Tens l'opció de
conèixer els millors restaurants i cafeteries de la zona.

Saint Patricks Bridge, Cork, Irlanda

Allotjament
Família - Mitja Pensió, Bany Compartit
La millor manera d'aprendre anglès, conèixer la cultura i estil de vida d' Irlanda, és conviure diàriament amb una família amfitriona.
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En aquest programa tindràs una habitació individual i un bany compartit.
De dillus a divendres inclou esmorzar i sopar.
Els caps de setmana inclou els tres àpats.

Família Executive - Mitja Pensió
En aquest allotjament, a més de conviure de forma directa amb la família, tindràs habitació i bany privat. De dilluns a divendres tindràs mitja pensió (esmorzar
i sopar) i el cap de setmana tindràs els tres àpats (pensió completa).

Apartament Habitació Individual, Bany Compartit Adults
Aquest tipus d'apartaments tenen 5 o 6 habitacions, amb cuina i bany compartits. La roba de llit es pot demanar, però els estudiants cal que portin les seves
propies tovalloles. Els apartaments compten amb tots els estris de cuina, vaixella i hi ha bugaderia disponible.

Apartament Habitació Individual, Bany Privat
Aquest tipus d'apartaments tenen 5 o 6 habitacions, amb cuina i bany privat. La roba de llit es pot demanar, però els estudiants cal que portin les seves
propies tovalloles. Els apartaments compten amb tots els estris de cuina, vaixella i hi ha bugaderia disponible.

Activitats
Activitats
Irish Pub night
Movie afternoon
Bitlles
Jazz
Classes de cultura gratuites, on aprendràs sobre mites i llegendes irlandeses

Excursions
St. Finbarr's Cathedral
La casa de Jameson on aprendras com es fa el whiskey
Fitzerald's Park
Blarney Cassle
St. Anne's Church
Cobn.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

