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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'anglès

Curs d'anglès intensiu EC Toronto +30
Canadà





+ 30 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Curs intensiu ideal per a persones de 30 anys en endavant per millorar el seu nivell d'anglès de forma més ràpida, guanyar confiança i fluïdesa en situacions
i contextos quotidians sense importar en quin nivell comences.
El curs d'anglès intensiu d'EC Toronto per a majors de 30 anys és un programa de 30 sessions a la setmana (22,5 hores). Les classes s'alternen en horari
de matí (09-12.15h) i tarda (14.45-18h) cada dia, com en un curs estàndard de 15 hores, i s'afegeixen les assignatures optatives (7,5 hores) de 13 a 14.30h .
Classes: 30 sessions setmanals
Durada mínima: 1 setmana
Durada de classes: 45 minuts
Grups: màx 14 estudiants
Contingut:
15 hores d'anglès general (vocabulari, gramàtica i pronunciació)
7,5 hores d'optatives a triar entre:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
Survival English / Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
Media Studies
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Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music
Destreses:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Aquesta escola es caracteritza per:
Classes dinàmiques i creatives
Aprenentatge pràctic
Millora del temps de resposta en anglès
Professorat qualificat
Materials autèntics (premsa, pel·lícules, música, internet ...)

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 30

Timetable
 timetabletorontopdfpdf.pdf

 Internet disponible

Centre

EC Toronto
Toronto. Canadà
Toronto, capital d'Ontario, és la ciutat més gran de Canadà i està considerada com una ciutat global i una de les capitals financeres més importants del món.
Es tracta d'una ciutat molt cosmopolita on qualsevol internacional es sentirà sorprès pels seus múltiples encants.
EC Toronto es troba a la ciutat més gran de Canadà i la capital financera. Aquesta destinació multicultural està formada per barris únics i té molt per oferir:
art, música, esports, museus i molt més. L'escola està a Midtown Toronto, un dels barris de moda de la ciutat.
EC té escoles a la majoria de països angloparlants, sempre en ciutats increïbles i ubicacions immillorables. Els seus centres són moderns, còmodes, amb
molta llum natural i equipats amb les últimes tecnologies. Els estudiants procedeixen de més de 140 països de tot el món i el seu personal altament qualificat
farà de la teva aprenentatge i estada a l'estranger, una gran experiència.

Instal·lacions
Les instal·lacions són de primer ordre, aules perfectament equipades i il·luminades. Aquesta moderna escola compta a més amb una estupenda cafeteria.
30 aules modernes i totalment equipades
Sales d'ordinadors amb WIFI gratuït
Biblioteca i centre d'estudis
Sales comuns per a estudiants amb TV i DVD
Cafeteria amb menjar a preu molt assequible
Ampli programa social d'activitats i excursions.

Àpats
Els àpats depenen del plà contractat. En tot cas, tindràs a la teva disposició una gran cafeteria moderna i a més comptes amb una àmplia oferta de cafès,
restaurants i botigues al voltant on podràs comprar menjar.

124 Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, Ontario, M4R 2G8, Canada
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Allotjament
Família - 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 angleses. Les famílies
poden ser de diferents orígens i tipologies (famílies, parelles, jubilats o solters).
El preu de l'allotjament en aquestes famílies situades a una distància màxima de 45 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.
Edat mínima: 16 anys

Residència CCNM - Self-Catering
La residència CCNM es troba a l'extrem nord de Toronto. Al seu voltant hi ha un gran centre comercial, diversos restaurants, centres de recreació, biblioteca i
parcs públics. A més, està convenientment situada al costat d'una estació de metro, el que facilita el trajecte de l'escola al centre de la ciutat. El recorregut
fins a l'escola és d'uns 30 minuts en transport públic.
Habitació individual amb bany compartit
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Cuina compartida
Roba de llit
Wifi gratuït a les àrees comunes i cablejat a les habitacions.
Sala d'estar comuna
Seguretat 24h
Bugaderia amb rentadora i assecadora que funcionen amb monedes
A tenir en compte:
El dia d'arribada és qualsevol dia de la setmana
Edat mínima: 18 anys

Superior Parkside Residence - Habitación Individual, Pensión Completa (Excepto De Mayo A Agosto)
La residencia está equipada con todo lo que necesitas para estudiar y socializar, como salas privadas de reuniones y de estudio, y una fabulosa sala de
juegos con billares y videojuegos. También hay una amplia oferta de programas y actividades sociales.
Se ofrece un programa para cenar dentro de la residencia, con variedad de comidas y con posibilidad de cocinar*. Disfruta de un menú gourmet o compra un
tentempié rápido en el surtido Parkside Marketplace. La residencia también dispone de un gimnasio 24 horas con espacio privado para practicar yoga, una
zona de lavandería, un cuarto para guardar las bicicletas de forma segura y una estación de reparaciones.
Cada apartamento consta de dos dormitorios, un baño completamente equipado y un salón con conexión Wi-Fi gratuita y televisión por cable. Los dormitorios
son individuales y se alojan 2 estudiantes por apartamento. Las habitaciones tienen una cama individual, un escritorio y mucho espacio de almacenaje.
La residencia para estudiantes de EC Toronto se encuentra en el corazón del distrito universitario de la ciudad, a escasa distancia de Toronto’s Ryerson
University y de Ontario College of Art and Design.
*Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto la residencia será alojamiento y desayuno.

Residencia Chestnut - Habitación Individual, Baño Privado Y Desayuno
Residencia Chestnut, Habitación Doble, Baño Privado Y Desayuno

Activitats
Activitats
A més del teu curs d'anglès, l'escola ofereix una extens programa d'activitats de tarda i nit que t'ajudaran a fer nous amics i gaudir del temps lliure des del
primer dia. Algunes d'aquestes activitats són gratuïtes i altres poden suposar un cost addicional.
Visites a museus i galeries (Museu Royal Ontario, Art gallery of Ontario)
Visites guiades a la ciutat
Pub night
Karaoke
Activitats esportives
Cinema
Teatre i musicals
EdgeWalk a la torre CN
A més s'ofereixen algunes classes gratuïtes cada setmana per millorar aspectes com: la pronunciació, escriptura, conversa ...
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Excursions
Cada cap de setmana s'organitzen excursions opcionals a llocs d'interès.
Cascades de Niagara
Washington Tour
Ripley Aquarium
Chicago
New York
Mont-real
Les excursions acostumen a implicar un cost extra.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

