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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès EC Vancouver
Canadà






+ 16 anys
Anglès
Familia
Residència
Apartament

Programa
Curs ideal per millorar el teu nivell d'anglès, guanyar confiança i fluïdesa en situacions i contextos quotidians sense importar en quin nivell comencis.
El curs d'anglès estàndard d'EC Vancouver 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 per setmana
Durada mínima: 1 setmana
Durada de classes: 45 minuts
Grups: màx. 16 estudiants
Contingut: Anglès general (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
Destreses:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Aquesta escola es caracteritza per:
Classes dinàmiques i creatives
Aprenentatge pràctic
Millorar el temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
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Materials autèntics (Premsa, pel·lícules, música, Internet...)

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 20

Timetable
 vancouver-tt.jpg

 Internet disponible

Centre

EC Vancouver
Vancouver. Canadà
Vancouver és la porta de Canadà al pacífic. Les seves platges, montanyes i parcs són ideals per practicar activitats a l'aire lliure. Aquesta agradable i
encantadora ciutat de la costa occidental ofereix cultura, oci, historia, aventura, cmpres i entreteniment als nostres estudiants, tot plegat envoltat d'un preciós
entorn natural.
Els estudiants gaudiran del mundialment conegut parc Stanley al centre de la ciutat i podran fer un volt amb vistes a l'oceà o visitar Granville Island amb els
ports esportius i els tallers de diversos artistes.
EC té escoles a la majoria de països angloparlants, sempre en ciutats increïbles i ubicacions immillorables. Els centres són moderns, còmodes, amb molta
llum natural i les últimes tecnologies. Els estudiants provenen de més de 140 països de tot el món i el personal altament qualificat farà que l'aprenentatge i
l'estada a l'estranger sigui una gran experiència.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, les aules estan perfectament equipades i il·luminades. Aquesta moderna escola conta amb una estupenda cafeteria.
33 Aules modernes i totalment equipades
Sales d'ordinadors amb Wi-Fi gratuït
Gran biblioteca i centre d'estudis
Sales comunes per estudiants amb TV i DVD
Cuina
Programa social ampli d'excursions i activitats

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. En qualsevol cas, tindràs a la teva disposició una sala comuna amb cuina i a més tindràs una gran oferta de
cafeteries, restaurants i botigues a prop on podràs comprar menjar.

570 Dunsmuir Street, Suite 200, Vancouver, British Columbia, V6B 1Y1, Canada
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Allotjament
Família - Habitació Individual, 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 anglesos. Les famílies
poden ser de diferents orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies MP situades a una distància d'entre 40 i 60 minuts de trajecte de l'escola inclou el següent:
Habitació individual
Esmorzar i sopar per a la modalitat de mitja pensió (MP)
Roba de llit i tovalloles
Una bugada a la setmana
A tenir en compte:
El dia d'arribada i sortida és el dissabte.
Hi pot haver més estudiants de diferents nacionalitats a casa de la família.
Edat mínima: 16 anys

Apartament Comfort Viva
Els nous apartaments Viva estan a una illa de Davie Street, un dels barris amb més vida de Vancouver. Cada apartament té vistes al centre de la ciutat i
alguns d'ells al mar. Tindràs a la teva disposició gran varietat de bars, restaurants, cafès, supermercats i tot el que necessitis. Robson street, el carrer amb
més ambient comercial, la tindràs a uns pocs minuts a peu.
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Els apartaments estan situats a uns 9 minuts de l'escola en transport públic i uns 15 a peu. Cada apartament conta amb:
2 o 3 habitacions individuals
2 habitacions dobles
cuina oberta completament equipada
Sala d'espai espaiosa
2 banys completament equipats
Zona d0estudi
Connexió Wi-Fi
Centre fitness
Sauna
TV a cada habitació
Bugaderia
Roba de llit inclosa
Cal tenir en compte:
L'entrada i la sortida ha de ser en dissabte
Edat mínima 19 anys
Cal deixar un dipòsit a l'arribada

Superior Apartamento Co-Living - Estudio Privado, Self-Catering (Mínimo 2 Semanas)
Estancia mínima de 2 semanas

Superior Riverside Apartments (Single, Shared Bathroom)
Esta nueva residencia le ofrece un alojamiento exclusivo con una experiencia de vida sofisticada.
Proporciona la combinación perfecta entre la privacidad de su propia habitación y el sentido de comunidad dentro
del apartamento. Cuidadosamente diseñados y bellamente amueblados, cada apartamento consta de tres habitacione
s
individuales con camas tamaño queen o doble, con baños completos semiprivados o en suite y amplios armarios.
Hay una cocina abierta totalmente equipada que se conecta a un elegante comedor y sala de estar con TV plana de
alta definición (incluyendo canales por cable), un amplio balcón y / o un estudio, y espacio de almacenamiento
adicional en los pasillos. Conviértalo en la experiencia perfecta disfrutando de las vistas que lo rodean desde
el exclusivo Rooftop Patio, haciendo ejercicio en el gimnasio o trabajando desde la sala de reuniones.

Activitats
Activitats
L'escola ofereix un extens programa d'activitats de tarda i nit que t'ajudarà a fer nous amics i gaudir del temps lliure des del primer dia. Algunes de les
activitats són gratuïtes i altres poden suposar un cost addicional.
Tarda de cine. gaudeix d'una pel·lícula i un debat posterior amb altres estudiants.
Visita Lynn Canyon i Chinatown Tour. Recorre Lynn Canyon i passeja per Chinatown.
Activitats esportives: juga amb altres estudiants i professors
Practica ioga a Bryant Park.
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Visites a museus i galeries
Visites guiades a la ciutat
Pub night
Karaoke
Teatre i musicals
A més, s'ofereixen algunes classes gratuïtes cada setmana per millorar aspectes com: la pronunciació, l'escriptura, la conversa...

Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
Visita al museu d'antropologia
Stanley Park
Whistler, Granville Island, Capilano Suspension Bridge
Tofino Tour
Seattle
Les excursions solen suposar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

